
 
 
 
 
 

 
 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
(0,4 fte) 

OBS De Krijtmolen, Amsterdam Noord 
 

INFORMATIE VACATURE  
Met ingang van 1 augustus 2020 is er een part-time vacature voor een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs op De Krijtmolen in groep 1 t/m 8 Het betreft een aanstelling van 0,4 fte. 
 
De vacature betreft 2 werkdagen op woensdag en donderdag. 
 
FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES  
De collega die we zoeken: 

- heeft een bevoegdheid bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs; 
- is sportief; 
- legt de lat voor leerlingen hoog en is complimenteus; 
- staat stevig in zijn of haar gymschoenen; 
- staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding; 
- heeft humor (wordt nagevraagd bij de referentiecheck); 
- kan relativeren. 

 
We bieden: 

- Het leukste team van Amsterdam! Het professionele en zeer gezellige team van De Krijtmolen 
maakt dat onze school het waard is om te solliciteren. Als vakdocent bewegingsonderwijs ben jij 
de aanvulling op een school die wil inzetten op talentontwikkeling en het verbreden van de 
horizon van leerlingen uit de Molenwijk.  

- Op gezette tijden een gezellige borrel. 
- Leerlingen die uit enthousiasme de gymzaal in rennen om fysiek aan de slag te gaan. 
- Ruimte om je te ontwikkelen. Uiteraard is er de wettelijke ruimte om scholing te volgen. 

Daarnaast kunnen wij binnen de IKC kijken of je ook van meerwaarde kunt en wilt zijn voor 
leerlingen in de BSO/VVE.  

 
Inschaling conform de CAO PO. 
 
INFORMATIE SCHOOL  
 

Aan de rand van de Molenwijk, midden in het groen, ligt OBS De Krijtmolen, de school van de toekomst. 

Dagelijks gaan 190 leerlingen hier naar school en spelen op het natuurschoolplein. Wij begeleiden 

leerlingen bij hun ontwikkeling waarbij we rekening houden met verschillen en behoeften. Uiteindelijk 

leiden wij de leerlingen op voor banen waarvan we nu nog geen idee hebben wat deze zullen zijn. Dus 

leren we leerlingen digitale geletterdheid, kritisch denken, verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

eigen ontwikkeling en omgeving. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Op onze school:  

● Is diversiteit het uitgangspunt; 

● leren we onze leerlingen communiceren in de veranderende wereld; 

● ontwikkelen leerlingen zich tot zelfbewuste wereldburgers met een onderzoekende houding; 

● werken leerlingen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op geluk.  
 

INFORMATIE BESTUUR 
Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal 
basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan 
ruim 4000 leerlingen en heeft 400 medewerkers in dienst. 
 
Het openbaar onderwijs in Amsterdam-Noord werd in het verleden bestuurd door het stadsdeel. Het 
basisonderwijs in het stadsdeel is verzelfstandigd in 2008 en sinds begin 2011 is sprake van een stichting 
voor openbaar onderwijs met een raad van toezicht. Voorheen was de naam van de stichting openbaar 
onderwijs noord (SOON). Met ingang van 2 juni 2017 draagt de stichting de naam Innoord. Deze naam 
past beter bij de dynamiek van de organisatie en het onderwijs in dit deel van de stad. 
 
Innoord is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West 
Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar 
Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT), Viertaal en Orion zijn lid van dit 
samenwerkingsverband. 
 
Innoord 
Klaprozenweg 75-H 
1033 NN  Amsterdam-Noord 
info@innoord.nl  
020 – 8201410 
 
dewerkplekvanjeleven.nl 
obsdekrijtmolen.nl 
innoord.nl 
facebook 
instagram 
linkedin 
twitter 
 
AANVULLENDE INFORMATIE  
Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie van de basisschool, in de 
persoon van:  
Jorrit Liesting j.liesting@innoord.nl 020-6311560. 
 
SOLLICITEREN  
Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. U kunt uw brief en CV mailen naar 
j.liesting@innoord.nl. De reactietermijn loopt tot dinsdag 11 augustus 2020 17.00 uur. 
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