
Wijzer aan de Amstel zoekt voor basisschool het Duet 

Een groepsleerkracht voor de onderbouw  voor het schooljaar 2020-2021  

Onze stichting    

Kernwaarden: binnen Wijzer aan de Amstel 

hebben we gezamenlijk de kernwaarden vast-

gesteld van waaruit we willen werken.  

Aandacht: we zijn oprecht geïnteresseerd 

in en nieuwsgierig naar kinderen, ouders/

verzorgers en elkaar.   

Bevlogen: een bevlogen organisatie wer-

kend vanuit passie voor het vak. Wij bieden 

de kinderen een veilige en warme omgeving.   

Vertrouwen: samen maken we de school 

en vertrouwen is het fundament onder iedere 

vorm van (werk)relatie. Onze leerlingen krij-

gen onderwijs waarbij ze eigen verantwoorde-

lijkheid leren en mogen dragen.  

Eigenheid: we stimuleren eigenheid binnen 

de kaders van de stichting en tonen lef om 

van de gebaande paden af te wijken.  Ieder-

een is uniek, we kijken naar kansen en moge-

lijkheden en stimuleren de persoonlijke ont-

wikkeling van een ieder.    

Missie: Wijzer aan de Amstel is een moderne 

en professionele onderwijsstichting werkend  

vanuit de (wetenschappelijk bewezen) cogni-

tieve psychologie. ‘We doen waarvan bewe-

zen is dat het werkt’. We maken keuzes in wat 

we in het curriculum wel en niet  aanbieden. 

De besturingsfilosofie gaat uit van autonomie, 

respect en verantwoording.   

Spreekt dit je aan? Voel je je thuis bij deze 

gedachten en deze cultuur? Wij nodigen je 

graag uit voor een gesprek!  

  

 
Kijk voor meer informatie op   
www.wijzeraandeamstel.nl   
 

De functie 

IKC het Duet zoekt  een groepsleerkracht voor de 

onderbouw, wtf 0,6 voor schooljaar 2020-2021.  

Functie eisen 

 Je hebt relevante diploma’s om als leerkracht  
te mogen werken, bij voorkeur ben je breed en 
direct inzetbaar, in ieder geval in de onder-
bouw. Academische pabo of een verdiepende 
studie zijn een pré.   

 Je hebt een duidelijke visie op het leren van 
kinderen 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 ver-
sterken.   

 Je hebt een open en collegiaal karakter.  
 Je ziet het werken in een leerteam, als onder-

deel van een professionele leergemeenschap, 
als een kans om gezamenlijk te ontwikkelen.  

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

 Je bent beschikbaar per 1 augustus 2020 of 
zo snel 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.  
 Benoeming en salaris op basis van CAO-PO 

Heb je interesse? 

Reageer zo snel mogelijk door een mail te sturen 

naar Paula Bouw, locatieleider onderwijs 

(paula@hetduet.nl) voorzien van je motivatiebrief en 

CV.  

Kijk voor meer informatie ook op www.hetduet.nl 

 

Wijzer aan de Amstel bestaat uit zes scholen: De Kwikstaart, het Duet, Jenaplanschool ’t Startnest, De Zon, De Springschans en De Vuurvogel. Het beleid van 
de stichting is erop gericht dat de scholen een onderscheidend profiel ontwikkelen en de scholen hebben zelf een hoge mate van autonomie om dit te  
realiseren.   

 

 

Interconfessioneel en katholiek basisonderwijs voor Uithoorn, De Kwakel, e.o. 


