
 

 

Wijzer aan de Amstel bestaat uit zes scholen, het Duet, de Kwikstaart, de Springschans, ’t Startnest, de Vuurvogel en de Zon in Uithoorn – De Kwakel.  

Het beleid van Wijzer aan de Amstel is erop gericht dat de scholen een onderscheidend profiel ontwikkelen waarbij de scholen een hoge mate van 
autonomie hebben om dit te realiseren.   

 

 

 

Wij zijn voor het schooljaar 2019-2020 op zoek naar  

leerkrachten voor onze onderbouw  
Wij zoeken iemand met kennis van de ontwikkeling van het jonge kind, die een actieve 

bijdrage kan leveren aan de doorgaande lijnen binnen ons IKC 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ons IKC 

Op het Duet werken professionals van opvang en onderwijs 
samen in een team. Door een eenduidig pedagogisch 
klimaat en doorlopende leerlijnen van 0 tot 13 jaar willen we 
kinderen een uitdagende speel– en leeromgeving bieden. 

Voor de kinderen van 0-6 jaar betekent dit dat er in een 
team van leerkrachten en PM’ers wordt gewerkt en dat 
peuteropvang en kleutergroepen naast en met elkaar 
spelen in gedeelde ruimtes. 

We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen. Taal, 
rekenen en lezen vormen wat ons betreft de stevige basis 
voor alle andere ontwikkelgebieden. 

We hebben hoge verwachtingen van onze leerkrachten. Zij 
hebben een onderzoekende houding en toetsen de praktijk 
aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten over leren en 
ontwikkelen. Er is veel ruimte voor gezamenlijk 
professionaliseren en ook voor individuele scholing. 

Ons laagdrempelig naschools aanbod geeft kinderen de 
mogelijkheden om zich sportief of creatief te ontwikkelen. 

Het Duet is een echte buurtschool met een diverse 
populatie, in de wijk Thamerdal. We streven naar 
ontmoeting met de buitenwereld binnen de school en 
werken samen met de verschillende sociale partners in de 
buurt.  
Het Duet is een Vreedzame School en participeert ook in de 
Vreedzame Wijk.  

Het Duet is geopend van 7.00 tot 18.30 uur. Het onderwijs 
wordt aangeboden in een continurooster met 5 gelijke 
dagen, van 8.30 tot 14.15 uur. 

Spreekt dit je aan? Voel je je thuis bij deze gedachten en 
deze cultuur? Wij nodigen je graag uit voor een gesprek! 
Je kunt je cv en een motivatie sturen naar petra@hetduet.nl  

Stichting Wijzer aan de Amstel Uithoorn, waar het onderwijs op het Duet onder valt, heeft als motto: ‘Durf jezelf te zijn.” Dit geldt voor zowel de kinderen, 
de ouders als voor de medewerkers. Het aanbod voor de opvang valt onder Kinderopvang Solidoe Aalsmeer-Uithoorn. 

 

Wie zoeken wij?  

Je hebt relevante diploma’s om als leerkracht te mogen 
werken, bij voorkeur een specialisatie jonge kind. Met 
jouw werkervaring, kennis en kunde ben je direct 
inzetbaar. Academische pabo of een verdiepende studie 
zijn een pré. Zij-instromers die bereid zijn de opleiding te 
volgen en met relevante werkervaring op een naburig 
terrein worden ook uitgenodigd om te solliciteren. 

Je hebt een duidelijke visie op de ontwikkeling van het jonge 
kind en kunt die ook goed uitdragen. 

Je ziet de meerwaarde van het werken in een IKC en je wilt je 
inzetten om dit concept te versterken.  

Je hebt een open en collegiaal karakter. 

Je denkt mee over de versterking van onze professionele 
organisatie, bijvoorbeeld door mede vorm te geven aan 
het werken in professionele leergemeenschappen. 

Je beschikt over sterke communicatieve en sociale 
vaardigheden die je in het contact met ouders, leerlingen, 
collega's en externe specialisten goed weet in te zetten. 

Je bent beschikbaar per 1 november of zo spoedig mogelijk 
daarna 

 

 

 

 

Wat bieden wij? 

Gemotiveerde en enthousiaste collega’s. 

Samenwerking in een team van pedagogisch medewerkers, 
leerkrachten, RT’ers en IB’ers. 

Een fijn werkklimaat in een ruim, nieuw schoolgebouw met 
diverse faciliteiten. 

Begeleiding bij het inwerken. 

Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. 

WTF van minder dan 1,0 bespreekbaar. 

Benoeming en salaris op basis van CAO-PO. 

 

 


