De Kindercampus Zuidas, een internationaal georiënteerde
OGO-school zoekt per 1 januari 2022:
leerkracht groep 1/2 (0.4 fte)
Met trots presenteren we onze school: De Kindercampus Zuidas!
De Kindercampus Zuidas is een groeiende OGO-basisschool. We werken met thema’s,
onderzoeksvragen en sociaal culturele praktijken. We zorgen altijd voor betekenisvolle contexten,
zodat de kinderen nieuwsgierig raken en gemotiveerd zijn om zich verder te ontwikkelen. Niet alleen
de leerlingen ontwikkelen zich hier in een betekenisvolle context, maar ook de enthousiaste en
leergierige leraren.
We besteden veel aandacht aan zowel Nederlandse als Engelse taalverwerving. Daarnaast is de
school een taalvriendelijke school, dit betekent dat we alle talen die door de leerlingen gesproken
worden verwelkomen en waarderen.
We zijn trots op ons schoolgebouw en de omgeving waarin de school staat, beide bieden vele
mogelijkheden om zowel in, als buiten het klaslokaal het onderwijs vorm te geven.
Wie zoeken wij?
Iemand die
● creatief van geest is en dit tot uiting laat komen in het daadwerkelijke handelen.
● onderzoekend en ondernemend is en een onbevangen houding kan hebben.
● openstaat voor nieuwe inzichten en bestaande en/ of nieuwe inzichten ter discussie durft te
stellen.
● samenwerken belangrijk vindt.
● ervaring heeft op het gebied van OGO en/ of geïnteresseerd is in het concept en bereid is
zich hierin te verdiepen.
● de Pabo-opleiding afgerond heeft
● Engels kan spreken (bij voorkeur op B2 niveau of bereid zijn het certificaat te halen)
● bij voorkeur kan werken op de maandag en dinsdag.
Het is extra leuk als je geïnteresseerd bent in, of een multiculturele achtergrond hebt en/ of
meertalig bent, net als zo’n 50% van onze populatie. Je hebt in ieder geval veel interesse in
het werken met een internationale populatie.

Wat bieden we?
● Een aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband en mogelijkheid tot
uitbreiding van de aanstelling.
● Acht studiedagen per jaar, waarvan vijf specifiek voor het voorbereiden van de thema’s. Deze
thema’s bereiden we bij voorkeur voor op inspirerende locaties zoals bijv. een museum, in de
Amsterdamse havens of een botanische tuin.
● Acht lesvrije dagen per jaar.
● Een mooie werkomgeving in een modern gebouw dat geschikt is voor meervoudig gebruik
met een natuurtuin en groot schoolplein.
● Een nieuwkomersklas voor kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn (de Worldclass)
● Interne training voor B2 Engels.
● Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
● Begeleiding op het gebied van OGO.
● Een divers en enthousiast team dat van pionieren en ontwikkelen houdt.
● Vakleerkrachten voor muziek en gym.
● Een goede samenwerking met de collega’s van de voorschool en het kinderdagverblijf, de
tussenschoolse en buitenschoolse opvang

Heb je interesse om te werken op de Kindercampus, schroom niet en mail jouw motivatie en
curriculum vitae voor 15 november 2021 naar Jet Hilberdink (directeur Kindercampus Zuidas)
directie@kcza.nl.
Nadere informatie over de Kindercampus kun je vinden op onze website www.kindercampuszuidas.nl
en scholenopdekaart.nl of bel de directeur op: 020 7230788

Onze school maakt deel uit van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. OOadA
verzorgt openbaar onderwijs voor ca 7500 leerlingen op 22 scholen in Amsterdam Zuid en Centrum.
Samen werken we aan eigentijds onderwijs en een stimulerende werkomgeving met ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling.

