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 – 13 jaar welkom zijn. We hebben een IKC
vol enthousiaste kinderen, betrokken en leuke ouders en een professioneel, jong, ambitieus team.
Is lesgeven aan de middenbouw (groep 5 of 6) juist datgene wat je graag doet? Dan is IKC de Boomgaard de school
waar je moet zijn! Gevestigd in twee locaties op steenworp afstand van elkaar, dichtbij station Sloterdijk. We
hebben een enthousiast team dat naast het geven van goed onderwijs zich ook bezig houdt met het vernieuwen
van het onderwijs. We zijn een Daltonschool in wording, we werken thematisch met IPC en koppelen daar ook
zoveel mogelijk andere vakken aan om onszelf en de kinderen uit te dagen.
Leerkracht m/v
Leerkracht middenbouw, fulltime of parttime (de groep is bespreekbaar)
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 een fulltime parallel-collega van de andere groep naast je om samen bepaalde lessen mee voor te bereiden
of te sparren. Met de collega’s van groep 5 en 6 bereiden jullie gezamenlijk de unit van IPC voor en delen jullie wat
goed werkt. Het schooljaar 2021-2022 staat vooral in het teken van Dalton, kwalitatief goede lessen verzorgen, het
borgen van een nieuwe rekenmethode en werken met IPC.

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, hardwerkende groep

•
•
•
•
•
•
•

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

