Vacature daltonschool De Waterkant
Leerkracht(en) middenbouw en bovenbouw
(2FTE)
Over De Waterkant
De Waterkant is een openbare daltonschool in Amsterdam Oud-West, in een fijne
gemêleerde buurt. Dat weerspiegelt ook de school: iedereen is welkom. De school is
gehuisvest in een mooi (bijna) vernieuwd gebouw op een unieke plaats in Amsterdam.
Wij hebben op dit moment ongeveer 300 leerlingen en 24 medewerkers.
Ons onderwijsconcept is leidend voor de keuzes binnen onze school; zelfstandigheid,
samenwerken, vrijheid/verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit zijn onze pijlers.
Het team is bezig met de ontwikkeling van ons onderwijs en wij waarderen creativiteit en
innovatie.
Het team van De Waterkant is betrokken en er is een gezellige sfeer. Je kunt rekenen op
de steun van collega’s, de daltoncoördinator, de intern begeleiders en directeur. Als
(startende) leerkracht krijg je begeleiding van een coach van de AWBR academie. Wij
bieden de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en jouw specifieke talenten in te zetten
voor het onderwijs.

Wat voor een leerkracht ben jij en wat neem je mee?:
•
•
•
•
•
•
•
•

je hebt de opleiding aan de PABO afgerond
je wil graag werken binnen het daltononderwijs en je bent in het bezit van
daltoncertificaten, of bereid deze te halen
je bent gespecialiseerd in het werken met middenbouw (gr. 3 of 4) en/of
bovenbouw (gr 7 of 8) in een basisschool
je hebt sterke didactische kwaliteiten en een stevige theoretische achtergrond bij
het lesgeven
je hebt de vaardigheden om samen met collega’s te werken aan een pedagogisch
klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen
je bent bekend met De Vreedzame School of bereid daar scholing voor te volgen
je wil met ons fijne team werken aan de ontwikkeling van ons daltononderwijs
je wil je inzetten om ouders bij het onderwijs te betrekken

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•

een jong, gezellig en enthousiast team
een school met veel buitenspeelruimte, een eigen gymzaal en een aula met een
toneel
een school waar een brede ontwikkeling van kinderen voorop staat
betrokken ouders
mogelijkheden voor professionele ontwikkeling, leren is verankerd in onze school
een inspirerende en ambitieuze werkomgeving
ondersteuning door directie, IB en collega’s

Heb je belangstelling?
Mail dan je brief, met c.v. en referenties voor 25 april, naar
directeur@dewaterkant.net waarin je schrijft over jouw
opleiding, ervaring en over jouw visie op onderwijs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jessica
Idsinga, directeur. Telefoonnummer: 020 6120122

