
 
 
 

Ben jij een leerkracht (L11) en op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Kom dan bij ons werken! 

 

   Leerkracht midden- en/of bovenbouw (0,6 – 1,0 fte) 
     (salarisschaal L11) 
      

IKC het Duet zoekt een leerkracht midden-  en/of 
bovenbouw, die graag met het team mee bouwt 
aan onze professionele leergemeenschap. 

 
Waar kom je te werken? 
IKC het Duet is gevestigd in een prachtig nieuw 
gebouw en heeft een buurtfunctie in de wijk 
Thamerdal in Uithoorn. De school wordt bezocht 
door ca. 400 leerlingen. Samen met de 
kinderopvang vormen we een integraal 
kindcentrum, waarbij we samen werken aan 
doorgaande leerlijnen van 0 tot 12 jaar. 

 
Het Duet is een professionele leergemeenschap en 
onze ambitie is hoog. Elk kind verdient het beste 
onderwijs, waarbij we aandacht hebben voor de 
didactische en pedagogische behoeften van de 
leerling. Om onze ambitie te verwezenlijken 
werken we nauw samen met de 
ouders/verzorgers, de kinderopvang, de buurt en 
verschillende sociale partners. 

 

De basis van ons didactisch handelen wordt 
gevormd door te werken vanuit de cognitieve 
leerpsychologie. Kenmerkend is het werken in 
leerteams waarbij medewerkers van de opvang en 
het onderwijs met elkaar zorgen voor een cultuur 
van onderzoeken, analyseren en handelen. 

 
De stichting waar het Duet onder valt, Wijzer aan 
de Amstel, heeft als motto: “Durf jezelf te zijn”. 
Voor jou betekent dit concreet dat je 
eigenaarschap en autonomie ervaart. 

 
Kijk voor meer informatie over de school op de 
website: www.hetduet.nl 

 

Wat voor een leerkracht ben jij en wat neem je 
mee? 

 Je hebt relevante diploma’s om als 

leerkracht te werken. 

 Binnen het leerteam doe je onderbouwde 

voorstellen om de kwaliteit van de zorg en 

het onderwijs te verbeteren, op basis van 

analyses op school-, groeps-, en 

leerlingniveau. 

 Je bent een leerkracht die, naast je 
lesgevende taken, ook schoolbrede taken 
heeft en daarin een kartrekkersrol vervult. 

 Je inspireert, stimuleert en motiveert. 

 Je bent op de hoogte of nieuwsgierig naar 

actuele ontwikkelingen en relevante 

literatuur binnen het primair onderwijs. 

 Je beschikt over sterke communicatieve 

en sociale vaardigheden die je in het 

contact met ouders, leerlingen, collega's 

goed weet in te zetten. 

Wat bieden wij? 

 Een gemotiveerd en enthousiast team. 

 Een fijn (gekoeld) werkklimaat in een 

ruim, nieuw schoolgebouw met diverse 

faciliteiten. 

 Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. 

 Benoeming en salarisschaal  L11 op 

basis van CAO PO (jaarcontract of vast 

contract is bespreekbaar). 

Heb je interesse? 

Reageer dan voor 25  november a.s. door een 

uitgebreide motivatie en cv te sturen naar 

paula@hetduet.nl. Voor nadere informatie kun je 

via de mail of telefonisch (0297 500666) contact 

opnemen met Paula Bouw, Directeur Onderwijs 

IKC het Duet. 

 

 
Wijzer aan de Amstel bestaat uit zes scholen in Uithoorn en De Kwakel: het Duet, De Kwikstaart, De Springschans, De 

Vuurvogel, ’t Startnest en De Zon. Het beleid van de stichting is erop gericht dat de scholen een onderscheidend profiel 

ontwikkelen en een hoge mate van autonomie hebben om dit te realiseren. 

http://www.hetduet.nl/
mailto:paula@hetduet.nl

