VACATURE Vervangingspool
per direct

Heb jij net als wij een passie voor het basisonderwijs? Dan zoeken we jou!
Voor elk kind geldt dat het zich het best ontwikkelt en het best presteert
in een uitnodigende, vertrouwde en veilige leeromgeving. Ben jij de duizendpoot die onze
leerlingen dit kan bieden? Dan is deze functie wat voor jou!
Onderwijsgroep Amstelland bestaat uit elf scholen voor bijzonder onderwijs in
Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Gezamenlijk bieden de scholen ruim 4.200
leerlingen onderwijs, verzorgd door ongeveer 400 medewerkers.
De vervangingspool wordt gecoördineerd door een van onze schooldirecteuren en is
uitsluitend bedoeld voor de langdurige vervangingen. Je stelt je beschikbaar voor alle
scholen, in de praktijk word je gedurende het jaar meestal op een beperkt aantal scholen
ingezet, en altijd voor langdurige vervangingen. Regelmatig komt het voor dat onze
vervangers zelfs het hele jaar vervangen op dezelfde school.
We hebben leraren nodig voor zowel de onderbouw, de middenbouw, als de bovenbouw.
Wij bieden:
 Een leuke afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een professionele
organisatie;
 Diverse mogelijkheden voor een contract, zoals een tijdelijk min-max contract van 8
tot 20 uur of van 16 tot 40 uur, of een contract voor bv. een half jaar met een vast
aantal uren per week, maar ook een vast contract is mogelijk bij goed functioneren;
 Mogelijkheid tot doorstromen in een vaste baan op een van de scholen;
 Een inspirerende werkomgeving;
 Begeleiding en mogelijkheden tot professionalisering via onze AmstelAcademie.
Wij vragen:
 Ervaring als leraar in het basisonderwijs is een pré;
 Je hebt oog voor de individuele behoeften van de leerlingen, ieder kind is
anders;
 Je bent sterk in didactiek en didactische analyses: wat heeft dit kind nodig?;
 Je bent gericht op een positief klassenklimaat;
 Je bent helder in de communicatie naar ouders;
 Je hebt een open houding;
 Je bent flexibel.
Lijkt het je leuk om als vervanger op onze scholen te werken, per direct of met ingang
van het komend schooljaar, reageer dan op deze vacature door je motivatie en cv te
sturen aan: Coördinator: Caroline van Meer E-mail: directie@bsrembrandt.nl Tel: 0206415463. Er wordt dan op korte termijn contact met je opgenomen.

