Wij zijn op zoek naar

Leerkrachten
per direct • vanaf 0,6 fte
Functie
Je werkt graag met kinderen, geeft met plezier les en straalt dat ook uit. Je ziet de
meerwaarde van het werken in een IKC en vindt het een uitdaging om dit concept
gezamenlijk verder te ontwikkelen en te versterken. Je beschikt over sterke
communicatieve eigenschappen en sociale vaardigheden. Die weet je goed in te zetten in
het contact met ouders, leerlingen, collega’s en externe specialisten. Samen met andere
leerkrachten werk je in leerteams en in een leergemeenschap aan de kwaliteit van ons
onderwijs. Je hebt een onderzoekende houding, bent leergierig en toetst nieuwe
wetenschappelijke inzichten over leren aan de praktijk. Met jouw inbreng, kennis en
kunde vorm je een aanvulling op ons hechte team.

Wat vragen we?
• in bezit van lesbevoegdheid
• enthousiast en motiverend naar
leerlingen toe
• open en collegiaal
• communicatief sterk en sociaal
vaardig

Wat bieden we?
•
•
•
•
•

hecht team met leerkrachten, IB’ers en pedagogisch
medewerkers
goede begeleiding
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en scholing
nieuw schoolgebouw met goede faciliteiten
salaris op basis van CAO PO

Over IKC het Duet
IKC het Duet staat centraal in de wijk Thamerdal in Uithoorn. Op IKC het Duet bieden we
kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagende speel- en leeromgeving. Binnen het IKC werken
onderwijs en opvang nauw samen. Ook met de sociale partners in de (directe) omgeving is
er een constructieve samenwerking. Taal, lezen en rekenen vormen de basis van ons
onderwijs. We werken vanuit hoge verwachtingen voor de leerlingen. Kijk voor meer
informatie op www.hetduet.nl.

Interesse?
We komen graag met je in contact. Stuur je motivatie en cv uiterlijk
20 mei a.s. naar paula@hetduet.nl. Eerst langskomen om de sfeer te
proeven, mee te lopen of kennis te maken, kan natuurlijk ook.
Bel dan met Paula Bouw, directeur 0297 500 666.

Kijk voor informatie en vacatures op www.werkenbijwijzeraandeamstel.nl

