Obs De Dapper zoekt een enthousiaste leerkracht voor groep 1/2 (wtf 0,6-1,0)
Obs De Dapper is een alles-in-één-school in het hart van de Amsterdamse Dapperbuurt. Ons
warme en betrokken team geeft les aan 160 leerlingen in kleine jaarklassen in een prachtig
multifunctioneel gebouw. Wij werken nauw samen met onze inpandige voorschool en bieden
een uitgebreid naschools programma in de Dapper Academie. Wij proberen steeds meer over
te stappen naar een mix van moderne onderwijsvormen gericht op meer betekenis, meer
eigenaarschap en meer differentiatie voor onze leerlingen. Hierbij is rijke taalontwikkeling een
belangrijk speerpunt. Wij zijn begin 2019 voor groep 1-8 gestart met IPC, waarbij wij taligheid,
onderzoekend en ontdekkend leren, kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie geïntegreerd
aanbieden binnen thema’s. We werken aan een versterking van de doorlopende lijn van 2,5 -7
jaar, die aansluit bij de ontwikkelingen in de school als geheel. Dit betekent veel aandacht
voor spel (en taal) en voor een rijke leeromgeving in combinatie met ondersteunende lessen
én bijbehorende samenwerking binnen het leerkrachtenteam. Binnen onze school is ook
vrijeschool Thula gevestigd, waarmee wij op een aantal vlakken samenwerken.
“Onze kleutergroepen zijn klein en divers, werken met
kleuters op De Dapper is uitdagend en belonend.”
Wij zoeken een enthousiaste leerkracht met hart en oog voor kinderen. Een ideale kandidaat:
- is dol op werken met kleuters
- heeft affiniteit of ervaring met kinderen met Nederlands als tweede taal
- is proactief, creatief, (zelf)kritisch
- kan goed omgaan met ouders en betrekt hen bij het onderwijs voor hun kind
- kan goed samenwerken, bijvoorbeeld bij het inrichten van hoeken en het vormgeven
van het thematisch onderwijs
- houdt er een positief, goed klassenmanagement op na
Wij bieden per 1 januari 2021 een L10 (LA) vervangingsfunctie van wtf 0,6-1,0. Naar
verwachting zal de vervanging duren tot het eind van dit schooljaar en zal daarna
vacatureruimte ontstaan. Het gaat om 3, 4 of 5 dagen voor de groep. Onze kleutergroepen
zijn klein en divers, werken met kleuters op De Dapper is uitdagend en belonend. Er is ruime
ondersteuning, zoals een leerkracht gericht op extra zorg, een onderwijsassistente, een
gymleerkracht en een stagiaire.
De Dapper moedigt professionele ontwikkeling aan en faciliteert dit ook. Een goede balans
tussen werk en privé vinden wij belangrijk. De Dapper is een van de scholen, waar de
komende vier jaar de maximale grote steden toeslag wordt toegekend.
Spreekt deze vacature je aan, dan zien we jouw reactie graag uiterlijk maandag 16 november
tegemoet. Je kunt je sollicitatie mailen naar Jan-Joris Hoefnagel, directeur van obs De Dapper:
jan-jorishoefnagel@obsdedapper.nl. Sollicitatiegesprekken zijn op donderdag 19 november in
de middag 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.

