BASISSCHOOL DE VUURVOGEL UITHOORN
Wijzer aan de Amstel zoekt voor basisschool De Vuurvogel

Gymleerkracht (0,4 fte)
Basisschool De Vuurvogel is een moderne en
vreedzame basisschool in Uithoorn waar
kinderen ontdekken wie ze zijn en hoe ze het
beste uit zichzelf kunnen halen. De Vuurvogel
telt ca. 200 leerlingen en is gelegen aan de
Arthur van Schendellaan in de wijk Zijdelwaard.
De meeste kinderen op de school komen uit
de directe omgeving van de school: de wijken
Europarei en Zijdelwaard. Daarnaast komen er
kinderen naar de school van buiten Uithoorn.
Zij kiezen specifiek voor De Vuurvogel
vanwege haar brede curriculum en
mogelijkheid tot adaptief leren.
Het team bestaat uit ca. 18 enthousiaste en
gedreven professionals die zich graag verder
willen ontwikkelen. Samen met vijf andere
scholen in Uithoorn en De Kwakel maakt De
Vuurvogel deel uit van Wijzer aan de Amstel.
Het motto van de stichting is: ‘Durf jezelf te
zijn’. Dit geldt voor zowel de kinderen, de
ouders, als voor de medewerkers.

De functie
Wij hebben ruimte voor één gymleerkracht (0,4 fte).
De invulling van de werkzaamheden zal in
overleg plaatsvinden.
Functie-eisen
Wij zoeken medewerkers die:
• In het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid;
• Mee willen werken aan de verdere ontwikkeling
van de school;
• Affiniteit hebben met de waarden en normen van
het interconfessionele onderwijs;
• Met gevoel voor humor in het leven staan;
• Affiniteit hebben met kinderen uit diverse
culturen en NT2.
Wat bieden wij?
• Wij bieden een uitdagende baan op een
moderne school in De Randstad op de
grens van het Groene Hart.
• Een enthousiast team dat heel divers is van
opbouw.

Als kernwaarden hanteren wij: aandacht,
bevlogenheid, vertrouwen en eigenheid. Voor
ons zijn dit geen loze kreten, maar waarden
die onderdeel uitmaken van de cultuur die wij
nastreven en waarover wij met regelmaat de
professionele dialoog voeren.

Aantal uren: Afhankelijk van de aanstelling

Spreekt dit je aan? Voel je je thuis bij deze
gedachten en deze cultuur? Wij nodigen je
graag uit voor een gesprek!

Datum: Per 1 augustus 2021

Kijk voor meer informatie over de school en
over de stichting op de website:
www.devuurvogel-uithoorn.nl
www.wijzeraandeamstel.nl

Heb je interesse?
Reageer dan direct door een mail te sturen
naar de directie van De Vuurvogel
info@devuurvogel-uithoorn.nl

Dienstverband: Om te beginnen tijdelijk.
Bij goed functioneren en formatie, uitzicht op
een reguliere/vaste functie binnen onze
stichting.

Inschaling: Conform de CAO-PO
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