
We zijn op zoek naar een leerkracht voor groep 8!

Het Podium is een middelgrote basisschool op IJburg in Amsterdam. Onze school staat aan
het van Goghpark en heeft hierdoor een fantastisch schoolplein.
Het Podium is een Kanjerschool met een kunst en cultuurprofiel: iedereen kan en mag
zichzelf zijn en we maken vanzelfsprekend gebruik van ieders talenten. Daarbij worden we
ondersteund door verschillende vakdocenten (gym, muziek, bevo), een klassenassistent,
een remedial teacher en een meerbegaafden specialist.

We zoeken een enthousiaste collega om ons team te versterken.

Leerkracht groep 8
Soort vacature: fulltime
Dienstverband: tijdelijk met uitzicht op vast
Ingang: januari 2023

Wie zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht die pedagogisch en didactisch sterk in zijn
of haar schoenen staat. Je hebt een gestructureerde werkwijze en bent sterk in
klassenmanagement, daarnaast heb je oog voor verschil in onderwijsbehoeftes van kinderen
en weet je hoe hierop in te spelen. Ervaring met de Kanjertraining is een pré maar geen
vereiste, wel de bereidheid om de opleiding te volgen.
Contact met de leerlingen en ouders beschouw je als vanzelfsprekend en gaat je makkelijk
af, net als overleg met collega's binnen de bouw of werkgroep.

Jij hebt
● een groot hart voor kinderen
● goede pedagogische en didactische competenties
● affiniteit met kunst en cultuur

Jij bent
● vriendelijk en duidelijk
● goed in samenwerken en afstemmen met collega’s en ouders
● op de hoogte van de laatste onderwijsontwikkelingen

Wie zijn wij?
Wij zijn een fijne school gevestigd op IJburg in Amsterdam. Het Podium heeft een warm,
enthousiast en professioneel team. Wij hebben aandacht voor de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen. Wij werken met methodes. We geven regulier
onderwijs in heterogene en homogene groepen.

Wij bieden
● een fijne werkplek met een betrokken en gezellig team
● een werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng
● ook wanneer je nog bezig bent met de Pabo of een goede onderwijsondersteuner

bent, nodigen we je uit om te reageren

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en cv naar directie@abbshetpodium.nl of bel met
Dick van der Lugt 06-82492628

mailto:directie@abbshetpodium.nl

