Vacature Intern begeleider Flevoparkschool (0,6 FTE)
eventueel uit te breiden met lesgevende taken tot 1,0

De Flevoparkschool
De Flevoparkschool is een moderne, multiculturele Amsterdamse basisschool.
We bieden leerlingen een plezierige, uitdagende en veilige schooltijd, zodat ze optimaal
kunnen opgroeien. We hebben ongeveer 300 leerlingen, verdeeld over 14 groepen.
We bieden ze een breed curriculum. Allereerst richten we ons op de kernvakken, waarbij
zeker taal- en woordenschatontwikkeling bij ons veel aandacht verdient.
Daarnaast proberen we de verschillende talenten van onze leerlingen zoveel mogelijk aan te
spreken, door een gevarieerd aanbod van muziek, expressie en sport.
We staan letterlijk en figuurlijk midden in de Indische buurt. We werken met veel passie en
trots, samen met ouders, buurtgenoten en betrokken instanties aan de ontwikkeling en
opvoeding van onze leerlingen.
De vacature
We zoeken een gedreven intern begeleider voor de onderbouw.
Je werkt samen met leerkrachten, de bouwcoördinator, de voorschool, met ouders en met
je collega’s aan de ontwikkeling van de leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3.
Je werkt nauw samen met je ervaren collega IB-er van de bovenbouw en met onze
betrokken directeur. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke koers
van de school.
We zoeken iemand:
- met affiniteit voor het jonge kind
- met affiniteit voor onze doelgroep
- met kennis en interesse in het aanvankelijk leesproces bij kinderen
- die graag in de klassen komt en meehelpt
- die benaderbaar is voor ouders en collega’s
- met bij voorkeur ervaring als intern begeleider of soortgelijke functie
- met bij voorkeur ervaring als leerkracht of afgeronde PABO

We bieden:
- een professioneel en bevlogen team
- een uitdagende baan, met veel mogelijkheden om je eigen ideeën te ontwikkelen
- een baan van drie dagen per week eventueel uit te breiden met lesgevende taken tot 1,0
- een aanstelling in schaal L11, salaris conform CAO
- een Amsterdamse toelage en daarboven nog een extra toelage i.v.m. onze schoolweging
- de mooiste lunch- of wandelplek van Amsterdam: het Flevopark
- startdatum per 01-04-2021 maar is ook bespreekbaar
Spreekt deze vacature je aan, dan zien we jouw reactie graag uiterlijk maandag 15 maart
2021 tegemoet. Je kunt jouw sollicitatie mailen naar Alwin van Halm, directeur van
Flevoparkschool directie@flevoparkschool.nl
Ook voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Alwin van Halm per
mail of via 020-6942591. Meer informatie over onze school vind je op onze website
www.flevoparkschool.nl

