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Onderzoekend Leren vragenmuur  

Denken en Doen en benutten van ieders talent 
 

De Nicolaas Maesschool zoekt een fulltime leerkracht voor de middenbouw  

 
De Nicolaas Maesschool staat in het hart van Amsterdam oud- zuid, waar Rembrandt en Van Gogh onze buren 
zijn. Een school voor onderzoekende en kritische leerlingen. Het Onderzoekend leren is  volledig geïntegreerd 
in de zaakvakken. De Nicolaas Maes heeft een eigen leerlijn ontwikkeld waar Verwondering, Samenwerkend 

leren, betekenisvolle context en talenten benutten een plek krijgen. Voor de basisvakken rekenen, taal en 
spelling heeft elk kind vanaf groep 4 een eigen device en werken we in een adaptieve leeromgeving.  

De school is in een modern gebouw gehuisvest met veel buitenruimte. 

 
Heb jij die onderzoekende blik? Kom dan ons team versterken! 

 

Wat wij van je vragen: 
● Een bevoegdheid voor het basisonderwijs; 
● Een creatieve en open houding om 

‘Onderzoekend Leren’ te kunnen  integreren 
met de zaakvakken;  

● Creëren van een uitdagende contextrijke 
leeromgeving  voor de leerlingen; 

● Initiatiefrijk en flexibel qua inzet;  

Wat wij je bieden: 
● Nieuwsgierige en betrokken onderzoekende  

kinderen die graag veel willen leren! 
● Een positief, open en bevlogen team, 

waarin je van harte welkom bent 
● Betrokken ouders; 
● Een adaptieve digitale leeromgeving; 
● Vakdocenten voor gym, beeldende vorming 

en muziek; 

Het Bestuur 
Onze school maakt deel uit van stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. We verzorgen 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. Alleen goed 
onderwijs is niet voldoende, onze leerlingen hebben ook een uitdagend aanbod nodig. 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. 

 
Salaris conform de CAO Primair Onderwijs. Het betreft een L10 functie met een mogelijke uitloop naar L11. 
 
Ben je  geïnteresseerd stuur dan z.s.m. een mail met je motivatiebrief en C.V. naar: 
directie@nicolaasmaes.nl  t.a.v. Tamar Süss (directeur). De gesprekken vinden plaats in onderling overleg. Voor 
meer informatie en/of vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Tamar Süss. 020-8201124 
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