Voel jij je aangetrokken tot de bovenbouw?
dan is deze baan op De Elout echt wat voor jou: vacature groep 7 met wtf 1
De zevende groepers zijn volgend jaar bijna de oudsten op school. Ze zijn een voorbeeld
voor de lagere groepen en gaan zich langzamerhand voorbereiden op de middelbare school.
In groep 7 moeten de kinderen klaargestoomd worden voor de Centrale eindtoets.
Het is dus een jaar waarin veel nieuwe dingen worden geleerd. Je geeft begeleiding en biedt
structuur, waar in groep 8 verder op gebouwd kan worden.
De klas is een gezellige klas met 27 leerlingen, waarbij ook de nodige leerlingen aan het
puberen zijn. In die groep is het belangrijk dat de leerkracht vooral structuur biedt,
consequent handelt en daadkrachtig is.
De leerkracht dient streng te zijn waar nodig, maar moet ook ruimte geven, wanneer de
leerlingen dit nodig hebben.
Wij zoeken een leerkracht, die met humor de klas weet te stimuleren en te motiveren, maar
tegelijkertijd ook de orde kan handhaven.
De leerkracht weet een prettig en veilig pedagogisch klimaat neer te zetten en kan snel een
band opbouwen met de leerlingen.
Het is belangrijk dat de leerkracht mogelijke ‘probleem’-gedrag van kinderen herkent,
begrijpt en van daaruit adequaat kan handelen.

Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een collega, die:
.

op zoek is naar een full-time baan, liefst per direct beschikbaar is; anders na de
zomervakantie

• in het bezit is van een pabo-diploma,
• pedagogisch en didactisch sterk is,
• zijn/haar klassenmanagement kan vormgeven volgens het ADI model of EDI model,
. de cyclus van diagnosticerend onderwijzen hanteert en daardoor aansluit op bijzondere
hulpvragen van de kinderen.
• een teamspeler is,
• beschikt over een grote mate van zelfreflectie en open staat voor feedback van collega’s
• flexibel is, niet snel opgeeft en stevig in zijn/haar schoenen staat,
• affiniteit heeft met een gemengde populatie,
• het als een uitdaging ziet om te werken met deze doelgroep,
. het vanzelfsprekend vindt om goed te communiceren met ouders.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende functie op een goede school, met een kritisch, hecht en
hardwerkend team dat het beste uit de kinderen wil halen.
De Elout
Je komt te werken op een gezellige buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid, waar het ”kind”
centraal staat. Wij zijn een echte Amsterdamse school en vinden het belangrijk om elkaar
goed te kennen en samen te werken met collega’s en ouders en leerlingen. De Elout is
een school met een gemengde leerlingpopulatie. De leerlingen hebben verschillende
culturele - en sociale achtergronden. Het onderwijs op De Elout wordt gekenmerkt door
maatwerk, structuur en individuele aandacht. Met onze werkwijze bieden wij onderwijs op
maat en geven wij álle kinderen een goede basis niet alleen voor hun vervolgstudie, maar
ook voor hun totale verdere ontwikkeling. Dit realiseren we in een warm, betrokken en
veilig pedagogisch klimaat. Wij werken hard, maar willen ook plezier beleven op het werk.
De kinderen doen bij ons kennis en vaardigheden op, die ervoor zorgen dat zij een
prettige plek in onze samenleving verwerven en een actieve positieve bijdrage aan deze
samenleving kunnen gaan leveren.
Procedure:
Neem direct of zo spoedig mogelijk contact op met de directeur van de school :
Mevrouw Hanife Sak ; tel: 020-4702717 of email: directie@bselout.nl

