OBS De Witte Olifant zoekt per
1 augustus 2019
een leerkracht voor groep 7
wtf 0,8 – 1,0
De Witte Olifant is een openbare basisschool in de gezellige Nieuwmarktbuurt, midden in het oude centrum
van Amsterdam. De school is gebouwd in de zgn. Amsterdamse Schoolstijl en stamt uit 1923. Momenteel telt
de school ruim 330 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Onze populatie is een afspiegeling van de buurt en
vraagt om onderwijs dat uitdaging biedt en nieuwsgierigheid uitlokt. De Witte Olifant maakt structureel
gebruik van het rijke culturele aanbod van de stad.
We zoeken een enthousiaste, deskundige en betrokken collega met een open houding. Iemand die zin heeft
om samen met ons energieke team verder vorm te geven aan passend- en toekomstgericht onderwijs.
Functie-eisen:
 in het bezit van een PABO diploma
 een teamspeler die eigen initiatief toont
 sterk in communicatie naar kinderen, ouders en collega’s
 enthousiast, humoristisch en flexibel
 ICT-vaardig en ervaring met ParnasSys
Wij bieden:
 een fijne groep met nieuwsgierige leerlingen
 een zorgvuldige overdracht van de huidige groep 6 leerkracht
 een tijdelijke benoeming op de Witte Olifant met uitzicht op een vaste aanstelling
 samenwerking met en ondersteuning van parallel- en bouwcollega’s
 een basis- of herhalingstraining van de Kanjertraining
 een gedreven, gemotiveerd, enthousiast team én de lekkerste koffie
Ons bestuur:
Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De stichting verzorgt openbaar
onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. Een boeiend gebied met 22 scholen die vanuit hun eigen
identiteit (Dalton, Montessori, Ontwikkelingsgericht, CultuurProfiel, enz.) nauw met elkaar
samenwerken. We vormen met elkaar een dynamische organisatie waarin professionals ruimte krijgen
om zich te ontwikkelen. Onze blik is op de toekomst gericht, we leggen de lat hoog, we zijn eigenwijs
en bevlogen.
Heb je belangstelling?
Mail je sollicitatie met CV graag voor 27 mei 2019 naar directie@witteolifant.nl.
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 28 mei 2019. Een proefles kan deel uitmaken van de
procedure. Bezoldiging zal plaatsvinden conform de CAO Primair Onderwijs.
Voor nadere informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Marjolijn Willemse,
directeur van de school, via 020-6245000. www.witteolifant.nl
De sollicitatiecode CAO-PO is van toepassing. (Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)
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