RKBS De Oosteinder in Aalsmeer is op zoek naar een

Enthousiaste en inspirerende leerkracht voor de middenbouw
(Per 1-2-2022 of zo snel mogelijk daarna, werktijdfactor in overleg maar minimaal 16 uur)
De leerkracht die wij zoeken:
• Heeft ervaring in het lesgeven in de middenbouw
• Onderschrijft onze kernwaarden en heeft een sterke affiniteit met onze onderwijsopvatting;
• Is open en toegankelijk voor kinderen, ouders en collega’s;
• Werkt graag samen en is een teamspeler;
• Denkt mee hoe wij ons onderwijs kunnen blijven verbeteren.
Wie zijn wij?
De Oosteinder is een katholieke basisschool met circa 400 leerlingen verdeeld over 17 groepen. Het team
bestaat uit 30 leerkrachten. De directie wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur. In ons
onderwijs staat effectieve instructie, de basisvakken en het pedagogisch klimaat centraal. Er heerst op
school een open en professionele sfeer. Het team is enthousiast, ambitieus en heeft samenwerking hoog in
het vaandel staan. Op onze website staat een filmpje waarin onze aanpak verder wordt toegelicht.
Op school hebben wij verschillende specialisaties en vakdocenten. Dit betreft onder andere:
- Kindercoach;
- Vakleerkracht muziek;
- Vakleerkracht gym;
- Specialisten voor o.a. rekenen, lezen, didactiek;
- Coördinator voor alle activiteiten.
Daarnaast krijgen de leerkrachten wekelijks één dagdeel ondersteuning. Deze ondersteuning kan naar
behoefte worden ingezet.
De Oosteinder is AtSchool gecertificeerd. Dit betekent dat we een school zijn waar kwalitatief goed
onderwijs wordt gegeven met gelijke kansen voor ieder kind. Meer informatie over het AtSchool concept
kunt u vinden op: https://academicabusiness.college/atschool/
Wat bieden wij?
Wij bieden een fijne en professionele werkomgeving waarbij de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de
leerkrachten ligt. Dit willen we borgen door ons verder te ontwikkelen tot een Professionele
Leergemeenschap (PLG). Het team volgt daarom een scholingstraject waarbij dit onderwerp centraal staat.
Daarnaast zijn er ruime mogelijkheden voor het volgen van individuele trajecten.
Wij werken vanuit een normatieve visie waarbij effectieve instructie de basis is. De directie richt zich hierbij
vooral op de begeleiding en werkt vanuit vertrouwen in plaats van controle.
Sollicitatieprocedure:
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.oosteinderschool.nl of www.sko-aalsmeer.nl.
U kunt ook contact opnemen met Marije Klaassen, adjunct-directeur van De Oosteinder, telefoon 0623902028. Uw sollicitatie, bestaande uit een motivatiebrief en een CV, kunt u voor 13 december 2021
mailen naar marije@oosteinderschool.nl.

