Wij zijn per 1 augustus 2021 op zoek naar leerkrachten
voor de onder- en/of middenbouw (0,4 - 1,0 fte)

De Annie is een Vreedzame School in Amsterdam Oud West. Wij zijn gehuisvest in een
prachtig, vorig schooljaar volledig gerenoveerd, schoolgebouw gesitueerd midden in een
woonblok. Hierdoor hebben we een omsloten groen schoolplein waar de kinderen veilig en
uitdagend kunnen spelen. We hebben ruim 350 leerlingen, een gedreven team van ervaren
en zich altijd ontwikkelende leerkrachten, een directie die openstaat voor ideeën en actieve
ouders die zich op school inspannen. Wij zijn op zoek naar leerkrachten voor de middenen/of onderbouw, die naast het managen van een eigen groep ook een actieve rol willen
spelen binnen de bouw en de school.

Wat we van jou verwachten:
• Je hebt een duidelijke visie op onderwijs en je kan je vinden in de visie en missie van
de school.
• Je bent in staat om handelingsgericht en opbrengstgericht te werken en je kan van
daaruit een passend aanbod verzorgen voor de leerlingen die aan jou worden
toevertrouwd.
• Je bent in staat om een positief leerklimaat te creëren.
• Je denkt in oplossingen in plaats van problemen.
• Je staat open voor vernieuwing en je bent flexibel.
• Je bent in staat (groeps)plannen te schrijven en uit te voeren.
• Je bent gericht op nauwe samenwerking binnen de bouw, het team, met de ouders
en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Je bent in het bezit van een gezonde dosis humor.
• Je bent ICT vaardig en bereid om hierin te ontwikkelen en mee te denken.
• Je onderschrijft de brede schoolgedachte en wil die uitdragen.
• Je onderschrijft de Vreedzame Schoolgedachte en handelt er ook naar in de praktijk.

Wat kan je van ons verwachten:
Wij zijn een gemengd, enthousiast en gedreven team, dat altijd bereid is elkaar te helpen.
Je komt te werken op een ontzettende leuke school in Amsterdam Oud West, waar een
goede sfeer heerst. Je krijgt de ruimte om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen binnen het
team. Je werkt nauw samen met je collega’s in de bouw en daarbuiten door deel te nemen
aan expertgroepen.
•
•
•
•

Een regulier dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar) met zicht op een dienstverband
voor onbepaalde tijd bij voldoende functioneren.
Een salaris conform CAO PO.
Goede scholing en begeleiding zowel op school als door de AWBR Academie.
Diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals AWBR Academie, reiskosten,
bedrijfsfitness, coaching, IPAP-verzekering, fietsregeling, fiscale uitruilregeling.

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je sollicitatie voorzien van CV aan Arwen Bergfeld
via de mail: directeur@amgs.net
Voor meer informatie en de missie/visie van de school kan je terecht op onze website:
www.amgs.net of je kan bellen met de school via ons reguliere telefoonnummer: 0206182988

