De Meer is een brede dalton school in de Watergraafsmeer waar 500 kinderen met plezier naar toe
gaan. Onze school biedt kinderen een veilige omgeving waarin ze kunnen ontdekken en nieuwsgierig
zijn. Wij leren de kinderen om samen te werken en verantwoordelijk te zijn. Kinderen voelen zich
gewaardeerd en ze vergroten hun zelfvertrouwen. Wij geven de kinderen een stevige basis waarop
ze de rest van hun leven kunnen bouwen.
Per direct is er tot de zomervakantie een vacature ontstaan voor:

een enthousiaste leerkracht voor groep 7:
omvang 0,4 FTE (donderdag en vrijdag)
een groter dienstverband binnen onze stichting behoort tot de mogelijkheden en er is bij
goed functioneren uitzicht op verlenging of een vast dienstverband bij deze, of een andere
school van onze stichting.

Waar zijn wij naar op zoek?
-

een volledig bevoegde leerkracht liefst met specialisatie bovenbouw en ervaring
een collega die kan werken vanuit de daltonpijlers
een collega die dalton gecertificeerd is of bereid is de opleiding te volgen
een leerkracht met een open, flexibele, lerende houding
een leerkracht die in staat is een positief pedagogisch leerklimaat neer te zetten en te
onderhouden in de groep
een collega die kinderen weet te inspireren, enthousiasmeren en stimuleren om het beste uit
zichzelf te halen
een enthousiaste collega die uitgaat van kansen en mogelijkheden
een collega die hard wil werken en veel energie in onze bovenbouw wil stoppen
een professional die goed kan communiceren met ouders, kinderen en collega’s
een leerkracht die kan werken volgens de principes van HGW (Handelingsgericht Werken)
een collega die zijn of haar bijdrage kan leveren binnen ons team

Voor meer informatie over onze school en de vacature kan je contact opnemen met
Hielie Bakker, adjunct directeur (hbakker@daltonschooldemeer.nl)
Esther van den Berg, directeur (eberg@daltonschooldemeer.nl)
Telefonisch informatie inwinnen is ook mogelijk via 020-6945700
Wij ontvangen graag je motivatiebrief en cv. Je kan deze mailen naar Esther van den Berg (directeur)
via eberg@daltonschooldemeer.nl
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