
  

Wij zijn op zoek naar  

Leerkrachten 
per direct • vanaf 0,6 fte 

 
Functie 
Met vakmanschap, lef en bevlogenheid sta je voor de klas. Affiniteit met leerlingen 

afkomstig uit verschillende culturen en met NT2 vinden wij belangrijk. Door middel van 

doelgerichte didactische werkvormen breng je onze leerlingen de juiste kennis en 

vaardigheden bij. We leren leerlingen verantwoordelijk te zijn voor alles wat ze doen; 

leren en in het dagelijks leven staan. Je motiveert leerlingen om zich verantwoordelijk te 

voelen voor hun eigen leerproces en begeleidt hen door duidelijke instructie en 

individuele leerdoelen. Leren en werken doen we samen, maar wel op eigen niveau en 

met oog voor differentiatie. Ons motto ‘geen lerende leerling zonder lerende leerkracht’!   

 

Wat vragen we? 
• in bezit van lesbevoegdheid  

• betrokken en motiverend naar 

leerlingen toe 

• gestructureerd maar ook creatief 

• meewerken aan de verdere 

ontwikkeling van de school 

Wat bieden we? 
• fijn en veilig pedagogisch klimaat 

• enthousiast en divers team 

• goede begeleiding en een eigen coach 

• ruimte voor verdere ontwikkeling en scholing 

• salaris op basis van CAO PO 

 

Over De Vuurvogel 
Basisschool De Vuurvogel ligt in de wijk Zijdelwaard. De meeste kinderen komen uit de directe 

omgeving. De school heeft 200 leerlingen en een team van 18 gedreven professionals. Onze 

kernwaarden zijn aandacht, bevlogenheid, vertrouwen en eigenheid. Wij geven les aan de 

hand van de nieuwste onderwijsmethoden en werken volgens de nieuwste inzichten: 

evidence based en evidence informed. Op de Vuurvogel is elk kind een winnaar. Kijk voor 

meer informatie op www.devuurvogel-uithoorn.nl. 

 
Interesse? 
We komen graag met je in contact. Stuur je motivatie en cv uiterlijk  

14 juni a.s. naar conny@devuurvogel-uithoorn.nl. Eerst langskomen om de 

sfeer te proeven, mee te lopen of kennis te maken, kan natuurlijk ook.  

Bel dan met Conny Morpurgo, directeur 0297 – 521 755.  

 

 

Kijk voor informatie en meer vacatures op www.werkenbijwijzeraandeamstel.nl 

 

 

http://www.devuurvogel-uithoorn.nl/

