De Flevoparkschool staat midden in de samenleving: letterlijk en figuurlijk. Met onze locatie in
Amsterdam Oost trekken we een heel diverse groep leerlingen aan met verschillende culturele
achtergronden. Hen voorbereiden op een kansrijke toekomst is onze missie en meteen een prachtige
uitdaging. Daarbij tellen de ambities van de ouders mee én onze eigen visie op goed onderwijs ‘naar
ons hart’.
Hier staan we voor:
●
●
●

We leren en werken met plezier!
Dat doen we in een omgeving die iedereen uitdaagt verder te groeien tot wat hij of zij wil zijn
Daarbij tonen we waardering voor anderen en onze omgeving

Dat zie je dagelijks terug in onze zes kernwaarden.
Op de Flevoparkschool zijn wij i.v.m. pensionering van één van onze kleuterjuffen zo snel mogelijk op
zoek naar:

een enthousiaste, bevoegde leerkracht voor groep 1-2
met een omvang van 1,0 FTE
Wij vragen/ wat breng je mee?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Een collega die zich inleeft in kinderen, ze weet te inspireren om zo hun ideeën vorm te
geven;
Een collega die naar kinderen kan luisteren, ze uitdaagt en het spelend, ontdekkend en
onderzoekend leren stimuleert;
Een leerkracht die in staat is een positief pedagogisch leerklimaat neer te zetten en te
onderhouden in de groep;
NT2 ervaring is een pré;
Kennis en ervaring met kleutermethodiek als Piramide is een pré;
Een teamplayer met een open, flexibele en lerende houding;
Een collega die positief is ingesteld en denkt vanuit kansen;
Een collega die een actieve bijdrage kan leveren aan de teamontwikkeling in de onderbouw;
Een professional die goed kan communiceren met ouders, kinderen en collega’s.

Wij bieden:
●
●
●
●
●
●
●
●

Een school die in ontwikkeling is en waar ruimte is voor ideeën en eigen inbreng;
Een leuk, deskundig en betrokken team;
Geweldige kinderen en enthousiaste ouders;
Ondersteuning op de werkvloer door o.a. de bouwcoördinator en collega’s;
Een tijdelijk dienstverband met zicht op een vaste aanstelling;
Benoeming en salaris op basis van CAO-PO;
Een Amsterdamse toelage en daarboven nog een extra toelage i.v.m. onze schoolweging
Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Primair Onderwijs.

Voor meer informatie over onze school en deze vacature kan je contact opnemen met Alwin van
Halm, directeur Flevoparkschool directie@flevoparkschool.nl. Telefonisch informatie inwinnen is ook
mogelijk via 020-6942591 bij Alwin van Halm of Orpha Nunes (coördinator onderbouw).
Wij ontvangen graag jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 21 maart 2021. Je kunt jouw brief mailen
naar Alwin van Halm (directeur).

