Werken op een internationaal georiënteerde OGOschool op
de Amsterdamse Zuidas?
Kindercampus Zuidas is een OGObasisschool vlak naast de Amsterdamse Zuidas. De Kindercampus
groeit. Op dit moment hebben we 14 onderwijsgroepen en we groeien door naar 17 groepen in
2023. Komend jaar komt er veel ruimte door groei en inzet NPOgelden.
We zijn dus weer op zoek naar goede en enthousiaste leerkrachten met hart voor kinderen, OGO en
innovatie. We hebben verschillende mogelijkheden.
●
●
●
●
●

leerkracht groep 1-2 fulltime
leerkracht groep 3 fulltime
leerkracht NT2 ( wtf bespreekbaar)
leerkracht voor co teaching , ondersteuning IN de groep en vervanging ( géén
groepsverantwoordelijkheid, wtf bespreekbaar)
groepsleerkracht midden en bovenbouw ( verschillende groepen, verschillende wtf)

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.
We besteden veel aandacht aan zowel Nederlandse als Engelse taalverwerving. Als OGOschool
werken we met thema’s, onderzoeksvragen en sociaal culturele praktijken. Er is een nauwe
samenwerking met alle onderdelen die in ons gebouw zijn gehuisvest: het kinderdagverblijf, de
peuteropvang en de buitenschoolse opvang.
Wat bieden we?
●

Een aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

●

●
●
●
●
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●
●

Negen 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.
Negen 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 Engels
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Begeleiding op het gebied van thematisch werken
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

Wat vragen we?
→ Een hart voor kinderen
→ Afgeronde Pabo- opleiding
→ OGO ervaring en/ of bereidheid je hierin te verdiepen en extra tijd te steken
→ Engels spreken (bij voorkeur op B2 niveau of bereid zijn je certificaat te halen)
→ Innovatief en creativiteit
Heb je interesse om te werken op de Kindercampus? Neem dan gerust contact met ons op en we
kijken naar de mogelijkheden.
Nadere informatie over de Kindercampus kun je vinden op onze website www.kindercampuszuidas.nl
en bekijk: https://www.youtube.com/watch?v=7wwbcB3AGBc
De eerste gesprekken zullen zo spoedig mogelijk plaatsvinden op de Kindercampus. .
Wil je meer informatie?
Bel Miriam Heijster (directeur Kindercampus Zuidas): 06-14393617. Mail: m.heijster@kcza.nl

Kindercampus Zuidas maakt onderdeel uit van stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.
Openbaar Onderwijs aan de Amstel verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam Zuid en Centrum.
Een boeiend gebied met 22 scholen ( Dalton, ontwikkelingsgericht, Montessori, kunstmagneet), die
goed samenwerken. Alleen goed onderwijs is niet voldoende. Onze leerlingen hebben een breed en
uitdagend aanbod nodig. We vormen met elkaar een dynamische organisatie waarin professionals
de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Onze blik is op de toekomst gericht, we leggen de lat hoog,
we zijn eigenwijs en bevlogen.

