Obs De Dapper zoekt een enthousiaste leerkracht voor groep 8 (wtf 0,4-0,8)
Obs De Dapper is een alles-in-één-school in het hart van de Amsterdamse Dapperbuurt. Ons
warme en bevlogen team geeft les aan 160 leerlingen in kleine jaarklassen in een prachtig
multifunctioneel gebouw. Wij werken nauw samen met onze voorschool en bieden een
uitgebreid naschools programma in de Dapper Academie. In het verleden werkten wij
voornamelijk methodisch in een leerstof-jaarklassen systeem, maar wij zijn in transitie naar
een mix van moderne onderwijsvormen gericht op meer betekenis, meer zelfsturing en
eigenaarschap, meer differentiatie en meer keuze voor onze leerlingen. Hierbij is rijke
taalontwikkeling een belangrijk speerpunt. Wij zijn begin 2019 gestart met IPC, waarbij wij
taligheid, onderzoekend en ontdekkend leren, kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie
geïntegreerd aanbieden binnen thema’s. Binnen onze school bestaat sinds vorig jaar ook een
afdeling van de vrijeschool, die gestart is met alleen onderbouwgroepen, waarmee wij op een
aantal vlakken samenwerken.
Wij zoeken een enthousiaste leerkracht voor groep 8
Wij zoeken een enthousiaste leerkracht met hart en oog voor kinderen. Een ideale kandidaat:
- is proactief, creatief, zelfkritisch en verbeteringsgericht
- helpt kinderen in zichzelf te geloven en hen plezier te geven in leren
- kan goed omgaan met ouders en betrekt hen bij het onderwijs voor hun kind
- kan goed samenwerken (bijv. bij het vormgeven van thematisch onderwijs)
- houdt er een positief, goed klassenmanagement op na
- houdt van hard werken én kan een goede balans houden tussen privé en werk
- zoekt steeds afstemming met de leerlingen en kan goed differentiëren
- haalt plezier uit lesgeven aan en opvoeden van een diverse en soms complexe groep
Wij bieden per januari 2021 of eerder een L10 (LA) functie met wtf 0,4-0,8 voor de rest van dit
schooljaar met uitzicht op een vast contract. Het gaat om 2 of 3 dagen voor de groep,
eventueel aangevuld met extra ondersteuningstaken. In principe zoeken wij iemand voor
maandag en dinsdag en eventueel vrijdag voor de groep, maar in overleg zijn andere
werkdagen bespreekbaar. Wij moedigen professionele ontwikkeling in allerlei vormen aan en
faciliteren die ook. Wij zijn zeker ook geïnteresseerd in leerkrachten met specialisaties op het
gebied van taal, rekenen, onderzoekend en ontdekkend leren of sociaal emotionele
ontwikkeling en gedrag. Een dergelijke specialisatie biedt perspectief op een L11 (LB) functie.
De Dapper is een van de scholen, waar de komende vier jaar de maximale grote
stedentoeslag wordt toegekend.
Spreekt deze vacature je aan, dan zien we jouw reactie graag uiterlijk maandag 26 oktober
tegemoet. Je kunt je sollicitatie mailen naar Jan-Joris Hoefnagel, directeur van obs De Dapper:
jan-jorishoefnagel@obsdedapper.nl. Sollicitatiegesprekken zullen op donderdag 29 oktober in
de middag of eerder worden gepland.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Jan-Joris Hoefnagel via
020-6939100 of het bovenstaande e-mail adres. Meer informatie over onze school vind je op
onze website www.obsdedapper.nl. Meer informatie over Staij vind je op w
 ww.staij.nl.

