INFORMATIE VACATURE
Binnen het bestuur Innoord werken twee Dalton scholen samen binnen een pilot. De samenwerking
bestaat uit het delen van elkaars expertise en creativiteit. Op het ogenblik is er op beide scholen
vacature ruimte, we zijn op zoek naar een parttime en fulltime gepassioneerde leerkracht voor de
onder-, midden- of bovenbouw
Wat we met onze scholen willen bereiken? We willen onze leerlingen zin in avontuur, nieuwsgierig zijn,
de wil om te ontdekken en te leren bijbrengen. Daarnaast leren wij hen verantwoordelijkheid te
dragen, samen te werken, door te zetten en te reflecteren.
Dalton IKC Zeven Zeeën op onze school is iedereen anders, maar samen zijn we één. Samen gaan we
met een open blik op reis en leren we over de wereld om ons heen. Met elkaar vormen we een
kleurrijke vloot waar iedereen uniek en nieuwsgierig mag zijn. Zelfstandig en onafhankelijk kan zijn.
Zich welkom en veilig voelt. Waar iedereen kennis vergaart én zichzelf ontdekt. Meer weten? Neem
hier een kijkje (linkje) of bezoek de website (linkje).
Daltonschool De Poolster is een vreedzame school met een prachtige leertuin en staat in een fijne,
gezellige buurt in Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord.
Op De Poolster werkt er een rekencoördinator, specialist hoogbegaafdheid, leertuincoördinator en
diverse vakdocenten voor gym, muziek en culturele vorming. Een fijne, veilige, groeiende school met
een open en enthousiast team en echt leuke, zelfstandige, vrolijke kinderen en prettige ouders. Waar
je je, als je zelf open en betrokken bent, meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend
wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook wordt gekeken naar wat er
allemaal al wel goed gaat. Meer weten? Neem hier een kijkje (linkje) of bezoek de website (linkje).
Het bestuur:
Inschaling conform de CAO PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder)
van Innoord.
●
●
●

Al onze leraren in opleiding (lio) worden gewoon betaald.
We werken actief met zij-instromers met voortdurende begeleiding en coaching.
We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).

●

●

Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald
Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3
dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor
medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het
salaris aangevuld tot 100%.
We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en
directie) extra reiskosten boven de CAO-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam
betreft alleen de leerkrachten).

SOLLICITEREN of AANVULLENDE INFORMATIE
Je motivatiebrief en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via onderstaande mailadressen.
Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de locatieleiders van de scholen.
Audrey Raalte, directie.zevenzeeen@innoord.nl of 020- 6316842
Fatima Salmoun, directie.depoolster@innoord.nl of 020- 6315870

