Vacature Linnaeusschool
Even voorstellen: wij zijn een bruisende en innovatieve buurtschool met een lange traditie in
de Amsterdamse Oosterparkbuurt. Een school die volop in beweging is en binnen enkele
jaren zijn vleugels mag gaan uitslaan in een geheel nieuw schoolgebouw in het
Amstelkwartier. Tot die tijd zijn we kleinschalig, vreedzaam en onverminderd ambitieus. Wij
zijn een school met een enthousiast, betrokken en gedreven team. Trots op ons onderwijs,
trots op onze resultaten. Een school met ouders die actief betrokken zijn bij de
schoolcarrière van hun kind. Samen zijn wij de Linnaeusschool. Samen halen wij het beste uit
kinderen.
Onze parels
- Wij zijn een IPC-school. We leren thematisch en onderzoekend
- Wij zijn een Vreedzame School, we hebben hart, oog en oor voor elkaar
- Wij bieden hoogstaand cultuuronderwijs met vakleerkrachten voor bevo en muziek
- Wij beschikken over de modernste ICT-middelen
- Wij zijn een Jump-in school; elke dag werken we aan een gezonde leefstijl

Voor onze prachtige Linnaeusschool zijn wij op zoek naar:

een enthousiaste juf/meester bovenbouw (wtf 0.8)
(voor een groep 6/7 van 20 leerlingen)

De collega die wij zoeken...
- heeft liefde en passie voor het vak en kan kinderen inspireren en enthousiasmeren
- is pedagogisch sterk en kan de veilige sfeer van onze school borgen
- is didactisch goed onderlegd en kinderen op verschillende niveaus bedienen
- heeft ervaring of affiniteit met thematisch onderwijs en onderzoekend leren
- is in het bezit van of heeft uitzicht op een Pabo-diploma
Wij bieden...
• een markt conform salaris volgens CAO met een vaste aanstelling
• doorgroei en opleidingsmogelijkheden
• de Amsterdamse lerarenbeurs
• de Amsterdamse reiskostenregeling waarbij alle reiskosten woon-werk worden
vergoed

•
•

indien gewenst en voldoen aangestelde criteria een woning volgens het
voorrangsbeleid beginnende leraar van de gemeente Amsterdam
een werkplek op loopafstand van het Muiderpoortstation (nu) en het Amstelstation
(over een paar jaar)

Herken jij jezelf en spreekt deze vacature je aan? Dan zijn wij zeer benieuwd naar jou! Aarzel
niet en neem contact op met Cissy Merison, directeur, elke werkdag op 020-6655394 of
cissy.merison@linnaeusschool.nl

