Daar kom je tot bloei!
Wil jij werken op een levendige, gemengde en actieve school in een authentiek gedeelte van de wijk Bos en
Lommer? Onze school is een integraal kindcentrum, waar kinderen van 0 – 12 jaar welkom zijn. We hebben een IKC
vol enthousiaste kinderen, betrokken en leuke ouders en een professioneel, jong, ambitieus team.
Is lesgeven aan de kleuters juist datgene wat je graag doet? Dan is IKC de Boomgaard de school waar je moet zijn!
We zijn een Daltonschool in wording, we werken volgens de visie van spelend en ontdekkend leren. We volgen
een training om onze visie op dit gebied te herijken. Thema’s opbouwen met de leerlingen in overleg met je
collega’s vinden wij heel belangrijk. De lokalen zijn goed ingericht, waardoor de kleuter ook de ruimte heeft zich
spelenderwijs te ontwikkelen. Zelfstandigheid bij de leerlingen vinden wij erg belangrijk. Wij werken op een
Daltongerichte manier. De Boomgaard is een school met een ambitieus team waarin collegialiteit heel goed
samengaat met professionaliteit. Je kunt altijd terecht bij je collega’s voor raad en daad.
Leerkracht m/v
Leerkracht groep 1/2
Salarisschaal
L-10
De functie van leerkracht bij de Boomgaard.
Collegialiteit en professionaliteit is bij ons belangrijk. Onderwijs doe je niet alleen, maar samen. We hebben als team
altijd een kritische blik op het onderwijs wat we geven en zijn continu bezig om het onderwijs en onszelf te
verbeteren.
Je hebt 4 parallel-collega van de andere kleutergroepen naast je om samen bepaalde lessen mee voor te bereiden of
te sparren.

Wie ben jij en wat neem je mee?
•
•
•
•
•

Leergierig
Actief en betrokken
Plezier in het vak
Humor
Eigenaarschap over eigen leerproces

Als je jezelf moet beschrijven, herken je jezelf als een leerkracht met een onderzoekende houding, die zelf ook graag
wil leren. Je bent een teamplayer, hebt humor en denkt mee. Je bent in staat om mee te werken aan de kwaliteit van
ons onderwijs schoolbreed en in de groep.
Ons aanbod
•

Een leuke groep vol enthousiaste, gezellige kleuters

•
•
•
•
•
•
•

Betrokken ouders
Goede begeleiding binnen de school, we doen het echt samen
We hebben volgend jaar een studiereis naar het buitenland
Zorg en aandacht voor elkaar, leuke teamactiviteiten
We zijn een jong en gezellig team, de gemiddelde leeftijd is 33 jaar
Onderdeel uitmaken van ASKO scholen met een passie voor kwalitatief goed onderwijs
Goede opleidingsmogelijkheden

IKC de Boomgaard, onderdeel van ASKO scholen
De ASKO zet zich bewust en actief in voor kwalitatief goed onderwijs. De ASKO vormt het bestuur van ruim 30
basisscholen in Amsterdam en omstreken. De scholen hebben verschillende onderwijsconcepten waardoor je als
leerkracht kennis kunt maken met meerdere vormen van onderwijs. ASKO is actief met innovatieve ontwikkelingen,
zoals traineeship voor startende leerkrachten, verrijkingsonderwijs, 21ste eeuwse vaardigheden, de Day A Week
school (project voor hoogbegaafde kinderen), Onderwijstijdverlenging, Opleiden in de School en leren met ICT.
Ben je geïnteresseerd en wil je komen kijken op de Boomgaard?
Neem dan meteen contact met ons op zodat we zo snel mogelijk kennis kunnen maken. We ontvangen graag jouw cv
en motivatie.
Contactpersoon: Danielle Maas
directie van IKC de Boomgaard
Gibraltarstraat 61
1055NK Amsterdam
020-6822270
Boomgaard.directie@askoscholen.nl

Website:
https://www.ikcdeboomgaard.nl

