De Theo Thijssenschool is per nieuw schooljaar op zoek naar

Leerkracht groep 1-2 (0,6 fte)

Wij zijn een openbare school in hartje centrum Amsterdam. Onze 540 kinderen zijn gehuisvest in twee
gebouwen aan, en dichtbij, de bruisende omgeving van de Westerstraat. Onze populatie is gemengd
en een afspiegeling van de wijk. We hebben een hoogopgeleide ouderpopulatie. Onze school
kenmerkt zich door een gedreven en ambitieus team van leerkrachten en er is sprake van diversiteit.
Zo hebben we jonge startende leerkrachten alsmede leerkrachten met bijna een veertig jarig
dienstverband. Zo’n 10 procent van onze leerkrachten is man.
Ons speerpunt de komende jaren is onderzoekend leren in een uitdagende en rijke leeromgeving. Wij
zijn ervan overtuigd dat wij de oneindige nieuwsgierigheid van kinderen kunnen aanboren door hen
betekenisvol onderwijs aan te bieden.
We hebben een directeur, een adjunct-directeur, vier bouwcoördinatoren en twee intern begeleiders.
Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De stichting verzorgt openbaar
onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. 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.

Ben jij de leerkracht die:
•
•

de PABO succesvol heeft afgerond;
bekend is met de specifieke eigenschappen van kleuters en weet hoe je opbrengstgericht
werken en spelend leren vormgeeft in groep 1-2;
• balans kan vinden tussen een coachende en sturende rol als leerkracht;
• weet af te stemmen op verschillen in ontwikkelbehoefte, belangstelling en leerstijl;
• ouders bijtijds weet te betrekken als educatief partner;
• graag samenwerkt met collega’s binnen de bouw, en in groter verband, binnen de school;
• verantwoordelijkheden neemt en continu werkt aan de eigen ontwikkeling;
• bij voorkeur ervaring heeft in het werken met kleuters;
• een onderzoekende houding heeft, empathisch en ambitieus is;
dan verzoeken we jou te solliciteren!

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•

2 dagen een eigen 1-2 en 1 dag in een andere groep 1-2;
enthousiaste collega’s waarmee je intensief samenwerkt en die jou begeleiden bij het
inwerken;
een collegiaal en ambitieus team in het algemeen;
ontwikkelingsmogelijkheden;
deelname aan de netwerkbijeenkomsten van Openbaar Onderwijs aan de Amstel om te leren
en te delen;
een dynamische en eigentijdse school met 540 leergierige kinderen en hun betrokken ouders.

Meer weten? Bel Judith van Sambeek op 020-6266674 of mail naar judith@ttsa.nl
Solliciteren? Graag! Dit kan door je motivatie en cv te sturen naar bovenstaande mailadressen
vòòr 5 juni 2019. De gesprekken vinden zo snel mogelijk plaats.

