Groepsleerkracht groep 7
(1,0 fte)
IKC De Krijtmolen, Amsterdam Noord
Goed dat je bent gaan lezen! Dit is namelijk een unieke vacature, al klinkt ‘groepsleerkracht groep zeven’
wellicht wat standaard. Werken op De Krijtmolen is werken met impact.
De serie ‘Klassen’ gezien? Dit geeft een mooi beeld van waar kinderen op De Krijtmolen behoefte aan
hebben.
Bieden wij een makkelijke job? Vast niet. Maar het verschil dat jij samen met je collega’s kunt maken
voor de kinderen op onze school is enorm, en dat maakt dat jij en jouw collega’s iedere dag vol energie
weer voor de klas staan!
Ben jij de leerkracht die van een uitdaging houdt? Die verantwoordelijkheid kan delen met de kinderen?
Die binnen duidelijke kaders kinderen vrij kan laten? Scroll dan gelijk door naar de contactgegevens om
snel kennis te komen maken!
In de Molenwijk, iets verscholen tussen het groen, staat onze school. Wij zijn volop in ontwikkeling en
zullen in het nieuwe schooljaar voor de midden- en onderbouw de deuren openen als Montessorischool.
De bovenbouw groeit regulier de school uit.
De weg naar het Montessori-onderwijs is een pad vol ontdekkingen. Tijdens deze ontdekkingsreis gaan
het team, ouders en kinderen samen op zoek naar het beste Montessori-onderwijs voor onze kinderen.
Dit uiteraard met behoud van het hoge niveau van onderwijs wat wij nu geven.
FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES
De collega die we zoeken:
- is in het bezit van een PABO-diploma of zit in de afrondende fase van deze studie;
- staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding;
- staat stevig in zijn of haar sneakers of pumps;
- houdt zichzelf en anderen een spiegel voor door het stellen van vragen;
- Is een teamplayer;
- heeft humor (wordt nagevraagd bij de referentiecheck);
- kan relativeren.
We bieden:
- Het leukste team van Amsterdam! Het professionele en fijne team van De Krijtmolen maakt dat
onze school het waard is om te solliciteren.
- Een ondersteunende organisatie met volop ruimte voor ontwikkeling en begeleiding.
- Veel vrijheid in het maken van weloverwogen keuzes.
- Veel tijd voor het voorbereiden van het onderwijs.
- Gezamenlijke lesvoorbereidingen en collegiale consultaties (volgens methodiek LeerKRACHT).
- Goede koffie en lekkere thee.
- Een unieke kans om een bijdrage te leveren aan een een nieuw op te zetten (Montessori)school!
Inschaling conform de CAO PO.

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.
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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 25 mei 2021 17.00 uur.

