Gezocht groepsleerkracht groep 6 en/of 7 en/of 8
Ben jij een enthousiaste, daadkrachtige ervaren leerkracht die parttime of fulltime beschikbaar
is?
Wij zijn nog op zoek naar een parttime leerkracht voor 2 dagen in groep 6 en/of 7, en/of 8.
Dan is dit je kans! Kom werken bij de Openbare Basisschool de Multatuli in Amsterdam West (5
min van Sloterdijk).
Een school met: innovatief onderwijs, enthousiast hulpvaardig team en veel
ontwikkelingskansen!
De Multatulischool:
De Multatulischool is een wereldse gemengde buurtschool. Een gezellige school waar kinderen
met verschillende culturele achtergronden leren en ontwikkelen met elkaar. De school is
gevestigd in een monumentaal pand waardoor er nog mooie grote lichte lokalen zijn en 3 grote
speelterreinen. Daarnaast bezit iedere groep zijn eigen moestuin in de binnentuin.
Er wordt kwalitatief uitdagend onderwijs aangeboden zodat leerlingen gemotiveerd zijn om te
leren. De Multatulischool heeft een enthousiast team (veel mannelijke) leerkrachten dat
continu blijft reflecteren en leert van elkaar.
We geven de vakken rekenen en taal gedifferentieerd middels de methodes Staal, WIG en
nieuwsbegrip. De zaakvakken geven we in blokken van twee weken zodat we schoolbreed
geschiedenis en Wereldoriëntatie weken hebben. Naast deze kernvakken vinden we het op de
Multatulischool ook belangrijk om andere talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Hier
hebben we vakdocenten voor die meehelpen onze leerlingen een onderzoekende en
ontdekkende houding aan te leren. Deze vakdocenten geven oa wetenschap en techniek
lessen, programmeren, kunst, muziek, drama en natuurlijk gymlessen(Jump-in school).
Onze ambitie is om met ons innovatieve onderwijs actieve, kritische, ondernemende leerlingen
te krijgen. Wereldburgers!
Interesse:
Heb jij interesse om te komen werken binnen dit enthousiaste team (7 mannen). Om te blijven
mee ontwikkelen in het onderwijs. Een mooi licht monumentaal gebouw met ruime klassen en
een prachtige binnentuin waar iedere groep zijn eigen moestuin heeft!
Ben je op zoek naar deze nieuwe uitdaging en lijkt het je leuk om bij ons te starten. Stuur dan je
CV met een gemotiveerde brief op aan m.jaspers@multatulischool.nl. Voor informatie kun je
contact opnemen via 06-20418719.
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