Herengracht 34, 1015BL, Amsterdam
020-6246947

Wij zoeken een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs,
op de mooiste plek van Amsterdam,
voor 0,4 (of 0,5) FTE.
Al 150 jaar ijzersterk bassionderwijs aan de gracht
Op een historisch monumentale locatie in het hartje van Amsterdam, ligt onze openbare basisschool.
Het grote speelplein verbindt de drie grachtenpanden aan de Keizers- en de Herengracht tot een
bruisende school. Hier leren we kinderen om zelfstandig in de wereld te staan, verschillen te omarmen
en samen het beste in elkaar naar boven te halen. Dagelijks werken we aan de autonomie en het
zelfvertrouwen van de leerlingen om hen een solide basis mee te geven.
Gezien worden, maakt je blij
Juist gelukkige kinderen pakken dingen aan. Onze leraren kijken secuur en liefdevol naar de kinderen
en naar wat ze specifiek nodig hebben. Ze geven gedifferentieerd les. Ze luisteren en staan open voor
de leerlingen, maar ook voor hun ouders.
Amsterdamse wereldburgers
Wie je ook bent of waar je ook vandaan komt… Iedereen hoort erbij en samen halen we het beste in

elkaar naar boven. De Amsterdamse cultuur en historie is een kern van de cultuur van de school.
Onze mooie stad wordt gedragen door een bonte verzameling initiatiefrijke mensen. De leerkrachten
zijn bevlogen en dagen elkaar en de leerlingen uit om samen grenzen te verleggen. Zoals dat past bij
het karakter van Amsterdam: een inclusieve stad met onderwijs dat eigenzinnige Amsterdamse
wereldburgers voortbrengt.
Betrokken wereldse leraren
Leerkrachten op De Burght worden geselecteerd op hun bredere blik. Ze zijn verliefd op hun vak en
hebben belangstelling voor de wereld buiten de school. Die nemen ze mee naar binnen en zo krijgen
onze kinderen veel meer mee dan in de boeken staat. De leerlingenpopulatie is - net als Amsterdam internationaal of internationaal denkend.
Uitdagende plek en goede sfeer
Op De Burght streven we ernaar al onze leerlingen een veilige en uitdagende plek te bieden waar zij
zich optimaal kunnen ontwikkelen in een fijne sfeer. Wij bieden ruimschoots aandacht aan
betekenisvol kleuteronderwijs, waarin wij ons aanbod afstemmen op de diversiteit aan
onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarnaast vinden wij talentontwikkeling van het kind erg
belangrijk en bieden wij een uitgebreid pakket op het gebied van cultuur (kunst, muziek, toneel, dans),
techniek en wetenschap: het Leonardoprogramma.
Ons enthousiaste team zet de ontwikkeling van het kind centraal. Samen met ouders en kinderen
zorgen zij ervoor dat we de kinderen een solide basis meegeven.
Praktisch
De Burght heeft 17 groepen, waarvan 5 groepen 1/2. Vanaf groep 3 zijn er telkens 2 groepen per
leerjaar. Er zitten ongeveer 450 leerlingen op onze school.
Onze medewerkers, 35 groepsleerkrachten, 2 vakdocenten gym, 3 IB-ers, het managementteam,
onderwijsondersteuners, etc. werken over het algemeen al langer op de Burght. Kenmerkend voor ons
team is dat ze hier vaak voor langere tijd werken. Wij denken dat de prettige werksfeer en de fijne
samenwerking tussen alle partijen hier een groot aandeel in heeft.
Komend schooljaar wordt ons pand aan de Keizersgracht gerenoveerd. De kleuters zullen daarom
voor een jaar naar onze locatie op Herengracht 22 verhuizen. De bovenbouw gaat tijdelijk naar een
dislocatie op Lindengracht 93.
Als gymleerkracht ben je aangesloten bij het netwerk van vakleerkrachten binnen onze stichting
OOadA. Het netwerk organiseert bijscholing en houdt zich bezig met het bouwen en behouden van
een sterk fundament voor het vak.

Wat bieden wij:









Goede samenwerking met de andere BeWo vakdocent
Een collegiaal, enthousiast en betrokken team
Enthousiaste en betrokken ouders
0,4 FTE verdeeld over twee dagen gym aan 6 middenbouw groepen
Eventueel uit te breiden met 0,1 (woensdagochtend) kleutergym
Ondersteuning en ruimte om je te ontwikkelen
In onze inpandige gymzaal aan de Herengracht 34
Het mooiste uitzicht van Amsterdam én dichtbij centraal station

Wat zoeken wij:








Gecertificeerd is
Een prettig en veilig pedagogisch klimaat neerzet
Op een positieve wijze rust en regelmaat kan brengen in een groep
Didactisch goed is onderlegd
Goed kan samenwerken
Flexibel is
Van een uitdaging houdt





Om kan gaan met diversiteit
Ouders als partners ziet
Gemotiveerd is om met het team verder te bouwen aan het onderwijs

Ben je geïnteresseerd, dan maken wij graag kennis met jou!
Stuur je C.V. en motivatiebrief naar:
directie@obsburght.nl
Wil je meer weten? Bel Marjan Gietermans, Directeur 06 23230630

