DE NELSON MANDELASCHOOL IS PER DIRECT OP ZOEK NAAR 1 FULLTIME OF 2
PARTIME LEERKRACHTEN AMOS unIQ
Voor ons voltijd HB-onderwijs groep op de Nelson Mandelaschool, zijn we op zoek naar
één fulltime of twee partime juffen of meesters, die met humor en
relativeringsvermogen de kinderen optimaal in het zadel zetten voor het voorgezet
onderwijs.
Onze HB-leerlingen hebben unieke talenten en uitdagingen. Help jij ze zich daarvan
bewust te maken en ze een inhoudelijk interessante, maar ook gezellige en veilige
schooltijd te geven?

Laing’s Nekstraat 44
1092 GX Amsterdam

Wat we aan je vragen is het volgende:
Je brengt de humor om met deze zeer intelligentie kinderen om te gaan, en het geduld
om ze te begeleiden. Het zien van het individuele kind is essentieel. Er komt een breed
pallet aan persoonlijke behoeften voorbij: van faalangst tot onderpresteren, van een
enorm rechtvaardigheidsgevoel tot grenzen opzoeken. Ook al zijn ze allemaal
hoogbegaafd, de groep is divers in testscores, interessegebieden en persoonlijke
uitdagingen. Met relativeringsvermogen, empathie en een grap houdt je de dynamiek
van de klas positief.

Leren leren is de uitdaging; de basisstof moet ook behandeld worden en vaak vinden ze
dat ‘saai’. Je krijgt energie van het werken met extra vakken als wereldbeschouwing,
filosofie, programmeren, Spaans, Chinees, schaken en Techniek. Waar nodig huren we
daar vakdocenten voor in.

Wat we je bieden?
- Een groep geweldige kinderen, die niet kan wachten om aan de slag te gaan met
je.
- Je wordt ondersteund door mooi lesmateriaal en gecoacht waar nodig.
- Ook vind je sparringpartners in het team van de andere UnIQ locaties.
- Uiteraard krijg je scholing waar nodig.
- En, een collegiaal team van docenten op onze school, waar ook reguliere groepen
1-8 aangeboden worden. Regelmatig worden er ook activiteiten met de reguliere
groepen georganiseerd, waardoor we samen een hechte school vormen.
- Salaris in de LB schaal conform de cao voor het basisonderwijs.

De klik met hoogbegaafde kinderen is niet altijd vanzelfsprekend. We zoeken dus niet
naar zomaar iemand. Enthousiast worden we van:
-

Hoogopgeleide zij-instromers
Leerkrachten met een opleiding aan de universitaire PABO
Ook willen we de mogelijkheden verkennen met kandidaten met een achtergrond
in pedagogiek of psychologie.
Misschien heb je op een middelbare school of in het hoger onderwijs lesgegeven?
Leerkrachten Basisonderwijs met relevante werkervaring (one day a week
school, plusklas etc.)

Nog enthousiaster worden wij van kandidaten, uit het bovenstaande overzicht met:
-

Affiniteit en bij voorkeur ervaring heeft met hoogbegaafde leerlingen;
Kennis heeft van en visie heeft op hoogbegaafdheid en leer- en
ontwikkelingsprocessen; en deze kennis verder wil uitbouwen;
De principes van Deep Level en Top Down leert begrijpen en kan vertalen naar
het dagelijkse onderwijsaanbod;
Een op de leerlingen afgestemde balans aanbrengt tussen structuur en vrijheid
op basis van duidelijkheid en voorspelbaarheid;
Opbrengstgericht kan werken;
Een actieve rol kan vervullen in het uitwerken van het curriculum;
Meedenkt en meewerkt aan de verdere ontwikkeling en positionering van de
AMOS unIQ afdeling(en);
Communicatief vaardig is en de juiste balans zoekt tussen informatiebehoefte en
informatievoorziening aan ouders;
Kennisdeling als vanzelfsprekendheid ervaart en toepast;
Zeer vaardig is in het gebruik van de computer en het digitale schoolbord;
Bereid is om scholing te volgen;

De selectieprocedure zal bestaan uit o.a. een sollicitatiegesprek, het geven van een
proefles, wij wonen evt. een les van jou bij op je huidige school, en ook een assessment
behoort tot de mogelijkheden. Het gaat om 1 fulltime baan, maar parttimers zijn
natuurlijk ook van harte welkom om te reageren!
Lees meer over onze school op www.nelsonmandelaschool.nl of voor het AMOS unIQ
onderwijs op www.amosonderwijs.nl/amosuniq
Ben je enthousiast geworden? Reageer dan snel en kom eens langs op de Nelson!
Mail je CV en motivatie dan snel naar Ruud Sahertian (schoolleider Nelson
Mandelaschool) ruud.sahertian@amosonderwijs.nl
Voor meer informatie kunt u bellen naar 020-6942768

