
Vacature leerkracht jonge kind
(WTF 1.0)

(per 01-12-2021: eerder of later starten, aantal dagen is
bespreekbaar)

Wij, De Bloeiwijzer in Amstelveen, zoeken jou!
Kom jij bij ons team en help jij mee ons expertisecentrum te laten groeien?

Wij zijn een openbare basisschool voor gespecialiseerd onderwijs in Amstelveen.
Wij creëren een fijne plek voor onze kinderen, waar ze mogen zijn wie ze zijn. Wij
geven begeleiding op maat, waardoor alle kinderen tot bloei komen.

Onze plus:
Ieder kind wordt gezien en gehoord èn krijgt ruimte & vertrouwen om te groeien.
Ieder kind krijgt kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes mee om zich te
ontwikkelen in het onderwijs, de maatschappij en het leven.
Wij benutten de mogelijkheden van ieder kind en bieden het kind een betekenisvol
en uitdagend perspectief om talent tot uiting te laten komen. Wij zetten onze
expertise in op De Bloeiwijzer en daarbuiten. Samen met het kind, de ouder en
externen.

Nieuwsgierig? Bekijk ons filmpje!

Jij:
★ Bent goed in echt contact maken;
★ Hebt hoge verwachtingen van kinderen;
★ Ziet in ieder kind talenten;
★ Weet hoe je jonge kinderen (spelend) tot leren laat komen;
★ Bouwt mee in de onderbouwunit aan effectief onderwijs;
★ Hebt kennis over en ervaring met leer- en gedragsproblemen;
★ Kan adequaat omgaan met (on)gewenst gedrag;
★ Bent je bewust van je voorbeeldfunctie en draagt dit uit;
★ Werkt graag samen met (ervaren) collega’s;
★ Kunt samenwerken met andere betrokkenen rondom het kind.

Wij:
➔ Zijn een energiek en ambitieus team;
➔ Werken in een volledig gerenoveerd, deels nieuw gebouw;
➔ Kijken naar mogelijkheden en zien kansen;
➔ Zijn warm en duidelijk;
➔ Hebben kleinere groepen;
➔ Sluiten met ons aanbod aan bij het regulier onderwijs: onze methoden

verschillen niet;
➔ Bieden de juiste begeleiding en ondersteuning voor iedere nieuwe collega

op onze, fijne school!

Nieuwsgierig geworden? Past dit bij jou? Reageer vóór 15 oktober 2021
📧 directie@debloeiwijzer.nl 📱020-6416932 (Ronald Bouwman)

https://youtu.be/YyOWqMFoVOw
mailto:directie@debloeiwijzer.nl

