De School of Understanding (SoU) is een heel bijzondere school. Met de opening van de eerste
vestiging in Amstelveen in 2015 is een nieuw type basisschool geboren.
Bij ons gaat het onderwijs veel verder dan de beheersing van basisvaardigheden. De wereld
verandert razendsnel om ons heen en de tijd van nu vraagt om een andere aanpak. Met de SoU
willen we het onderwijs weer laten aansluiten bij de maatschappelijke behoeften en wensen
van ouders en kinderen.
Positiviteit en doorzettingsvermogen kun je leren
Op de SoU staat de levenshouding van het kind centraal en ligt de focus op: Wie word je? in plaats
van: Wat weet je? Bij ons leer je om zelfbewust in het leven te staan. Je wordt gestimuleerd om over
jezelf en anderen na te denken. Om respect te hebben voor verschillen, zelf je ruimte in te nemen en
die ook anderen te gunnen. Je leert ook alles over verantwoordelijkheid. Over hoe je kunt bijdragen
aan je eigen geluk, maar ook aan dat van de wereld om je heen. Op onze school ontdek je de kracht
van optimistisch zijn. Hoe die je helpt met uitdagingen en tegenslag om te gaan en door te zetten. Om
te blijven groeien en het beste uit jezelf te halen. De SoU daagt je uit om je eigen unieke talenten en
kwaliteiten tot bloei te brengen.
Ons doel is om je op te laten groeien als een gelukkig kind dat straks met compassie een bijdrage
weet te leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.
Onderwijs en opvang in één
Onze geïntegreerde opvang is een wezenlijk onderdeel van de school. De school en de opvang lopen
zo vloeiend in elkaar over dat er voor jou geen onderscheid zal zijn. Datzelfde geldt voor de
allerkleinsten (2 - 4 jaar). De overgang naar school op vierjarige leeftijd verloopt op deze manier zo
natuurlijk mogelijk. Op de SoU is er dus echt sprake van een doorgaande leerlijn van 2 - 12 jaar.

Vacature Leerkracht Innovatief Onderwijs
Wil je bijdragen aan een het veranderen van het onderwijssysteem? Het begeleiden van
leerlingen in hun ontwikkeling tot een zelfbewust mens, niet alleen een hoge CITO score? Voel
je je beperkt in je huidige omgeving en zou je graag met een bevlogen team vechten voor het
beste onderwijs denkbaar en zelf groeien in dat proces? Solliciteer dan naar een functie als
leerkracht bij de School of Understanding in Amstelveen.
We zoeken een leerkracht die zich graag in een innovatief en spannend avontuur stort, wat veel van je
vraagt, maar waar je ook heel veel voor terug krijgt. Persoonlijke ontwikkeling, een echte binding met
kinderen, ouders en collega’s en uitgebreide scholingsmogelijkheden.
Voor onze middenbouwgroepen zoeken we specifiek naar iemand die op een kindgerichte manier
invulling kan geven aan de ondersteuningsbehoefte. Hierin zoeken we expliciet iemand die enerzijds
de ruimte kan geven aan de autonomie van leerlingen, maar ook grenzen kan stellen.
Functietitel:
Soort vacature:
Dienstverband:
Met ingang van:
Locatie:

Leerkracht LA/LB
Deeltijd/voltijd (0,4-1,0 fte)
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (art. 3.3. cao 14-15)
schooljaar 2018-2019
Amstelveen

Functievereisten:
Om voor de functie in aanmerking te komen, ben je op z’n minst in het bezit van een PABO-diploma
en heb je een sterke affiniteit met innovatief onderwijs.
Daarnaast:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

heb je ervaring met het bieden van inclusief onderwijs
ben je stressbestendig
leer je graag over het onderwijsconcept en ben je in staat dit om te zetten naar begeleiding in de
groep
bouw je graag mee aan een innovatief concept waarin we samen het onderwijs naar een nieuw
niveau tillen
ben je in staat een veilig klimaat te creëren
kun je flexibel omgaan met veranderingen
spreek je Engels
heb je recente ervaring in het basisonderwijs
is het voor jou geen probleem om jouw enthousiasme over te brengen op leerlingen; passie voor
het vak is daarom ook onmisbaar

Arbeidsvoorwaarden
Wat wij bieden?
●
●
●
●
●

een gedegen training als onderdeel van de aanstelling, gericht op het goed kunnen uitvoeren van
het bijzondere concept en pedagogische sensitiviteit
salaris conform CAO
doorgaande scholing, zowel formeel als on-the-job
inspraak op alle onderdelen van het onderwijs en de organisatie
een ongekend gevoel van voldoening dat je iets bijdraagt

Reacties op en vragen en/of opmerkingen over de vacature mogen worden verstuurd
naar Milou Segers, die te bereiken is op 020-2201900 of
m.segers@schoolofunderstanding.nl.

