Wijzer aan de Amstel zoekt 2
Leerkrachten met passie voor Jenaplanonderwijs
Onze stichting

De functies

Kernwaarden: binnen Wijzer aan de Amstel
hebben we gezamenlijk de kernwaarden
vastgesteld van waaruit we willen werken.

Jenaplanschool ‘t Startnest zoekt collega’s voor vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof en langdurig
ziekte verlof voor de stamgroepen

Aandacht: we zijn oprecht geïnteresseerd
in en nieuwsgierig naar kinderen, ouders/
verzorgers en elkaar.



3-4-5 (wtf 0,4 tot 0,6)



6-7-8 (wtf 0,5 tot 1)

Bevlogen: een bevlogen organisatie
werkend vanuit passie voor het vak. Wij
bieden de kinderen een veilige en warme
omgeving.
Vertrouwen: samen maken we de school
en vertrouwen is het fundament onder iedere
vorm van (werk)relatie. Onze leerlingen
krijgen onderwijs waarbij ze eigen
verantwoordelijkheid leren en mogen dragen.
Eigenheid: we stimuleren eigenheid
binnen de kaders van de stichting en tonen lef
om van de gebaande paden af te wijken.
Iedereen is uniek, we kijken naar kansen en
mogelijkheden en stimuleren de persoonlijke
ontwikkeling van een ieder.

Je werkt samen met het team aan een fijne,
warme, opbrengstgerichte school, die vernieuwend
en uitdagend is in de geest van Peter Petersen.
Functie-eisen
Wij zoeken leerkrachten die:


In het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid



Inspirerend en betrokken zijn



Aantoonbare affiniteit met het
Jenaplanonderwijs hebben



Goed en graag samenwerken



Met gevoel voor humor in het leven staan

Wat bieden wij?

Missie: Wijzer aan de Amstel is een moderne
en professionele onderwijsstichting werkend
vanuit de (wetenschappelijk bewezen)
cognitieve psychologie. ‘We doen waarvan
bewezen is dat het werkt’. We maken keuzes
in wat we in het curriculum wel en niet
aanbieden. De besturingsfilosofie gaat uit van
autonomie, respect en verantwoording.

Wij bieden een uitdagende baan op een van onze
moderne scholen in de Randstad op de grens van
het Groene Hart.

Spreekt dit je aan? Voel je je thuis bij deze
gedachten en deze cultuur? Wij nodigen je
graag uit voor een gesprek!

Heb je interesse: stuur je mail naar Anke de Graaf,
directeur via directie@startnest.nl o.v.v. sollicitatie.

Aantal uren: afhankelijk van de aanstelling
Dienstverband: in overleg
Startdatum: per direct of zo snel als mogelijk
Inschaling: conform de CAO-PO in L10 of L11

Kijk voor meer informatie op

www.wijzeraandeamstel.nl
Wijzer aan de Amstel bestaat uit zes scholen: De Kwikstaart, IKC het Duet, Jenaplanschool ’t Startnest, De Zon, De Springschans en De Vuurvogel. Het beleid
van de stichting is erop gericht dat de scholen een onderscheidend profiel ontwikkelen en een hoge mate van autonomie hebben om dit te realiseren.

