Openbare Basisschool Rosa Boekdrukker in Amsterdam-West zoekt per direct een

Leerkracht bovenbouw voor Unit II (groep 5-8)
Een leuke openbare buurtschool, midden in de wijk. Dát is de Rosa Boekdrukker. Met ca. 225
leerlingen die een evenwichtige afspiegeling vormen van de wijkpopulatie, een gedreven team van
ervaren en zich altijd ontwikkelende leerkrachten, een directie die openstaat voor ideeën en veel
actieve ouders die zich op school inspannen. Met ons team hebben we de afgelopen jaren onze visie
op onderwijs aangescherpt en ons aanbod hier op een innoverende manier op aangepast. Sinds
schooljaar 2018-2019 werken we in units.

Wat is unitonderwijs?
Er zijn twee units: unit 1 (stamgroepen 1/2 & 3/4), unit 2 (stamgroepen 5/6 & 7/8). Kinderen beginnen
en eindigen de dag in hun eigen stamgroep, in hun eigen klaslokaal. De stamgroep heeft een eigen
leerkracht die ook het vaste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers is. In de stamgroep vertel je
over je weekend, krijg je les in sociaal gedrag, vier je je verjaardag en is er ook tijd voor gym, muziek
en zelfstandig werken. Tijdens de speel-, leer- en werkblokken gaan kinderen binnen hun unit naar
verschillende instructiegroepen waar ze onderwijs op de diverse vakgebieden krijgen op het niveau
dat aansluit bij hun mogelijkheden.

De leerkracht die wij zoeken is specifiek verantwoordelijk voor een stamgroep 7/8 of 5/6. Daarnaast
ben je in staat (reken- en taal) instructies te geven op verschillende niveaus.
We zijn op zoek naar een collega die:
- Een open en kritische blik heeft op leren en onderwijs ontwerpen, out of the box kunnen
denken.
- Instructie kan geven aan de groepen 5 t/m 8.
- Het leuk vindt om met collega's de gedeelde verantwoordelijkheid te hebben over de unit (+/100 kinderen)
- Zich kan vinden in PBS en deze visie actief uitdraagt in het pedagogisch handelen.
- Nauw kan en wil samenwerken aan bovenstaande punten.
Functie-eisen:
- beschikt over een relevante opleiding ((universitaire) pabo;
- kennis van en ervaring met handelingsgericht werken op leerling-, groeps- en schoolniveau;
- kennis van of affiniteit met Positive Behaviour Support (PBS) is een pré.
Wij bieden:
- Veel kansen voor eigen ontwikkeling en het actief bijdragen aan onderwijsontwikkeling.
- Een heel diverse groep leerlingen en ouders met verschillende achtergronden, een goede
afspiegeling van de buurt.
- Een heel warm team, waar door de nauwe samenwerking veel openheid en onderlinge steun is.
En een team dat graag in de zonnige tuin zit voor een borrel op de vrijdag.
- Ruimte voor professionele ontwikkeling en ondersteuning binnen en buiten de AWBR.
- Een aanstelling voor minimaal 0,4 FTE tot maximaal 1,0 FTE.
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-

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder de Amsterdam-toeslag en bedrijfsfitness.

Nadere informatie over de functie en de school kunt u krijgen bij Stefan Koytek, onze directeur. U
kunt uw sollicitatie en curriculum vitae mailen naar skoytek@rosaboekdrukker.nl.
Eerst laagdrempelig contact met een collega?
Neem dan contact op met stamgroep leerkracht 5-6 Didi Karaoglu. Mail naar
dkaraoglu@rosaboekdrukker.nl.
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