zoekt per 01-08-2020 een

Onderbouwleerkracht klas 1
1 fte

Herhaalde oproep: sollicitaties worden direct in behandeling genomen
Op 1 september 2020 opent de inclusieve, interculturele basisschool Waldorf aan de Werf haar
deuren in Amsterdam Noord. Een unieke nieuwe school, die start vanuit een sterk gedragen
ouderinitiatief, onder het bestuur van Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam. De school
start met drie klassen: 2 kleuterklassen en een eerste klas (groep 3).
Waldorf aan de Werf wordt een plek waar elk kind zich veilig en gezien voelt en waar inclusief
denken en werken centraal staat. Waldorf aan de Werf wil dat kinderen, medewerkers en
opvoeders trots zijn op hun identiteit en dat alle medewerkers deze diversiteit als kracht zien en
benutten.
Waldorf aan de Werf wil een magneet zijn voor opvoeders met een diverse culturele
achtergrond, ook voor degenen die die normaliter niet voor Waldorfonderwijs kiezen, omdat ze
hier niet bekend mee zijn. Lesgeven bij Waldorf aan de Werf betekent een generatie
klaarstomen die vanaf 2026 de school verlaat met een inclusief wereldbeeld. Vanuit de visie dat
segregatie álle kinderen treft en school een plek hoort te zijn waar aan kansengelijkheid wordt
gewerkt. En hier kun jij als leerkracht vorm- en uitvoering aan geven.
Waldorfonderwijs is zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van kinderen. Als
leerkracht stimuleer je de brede ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor cognitieve,
sociaal-emotionele en motorische aspecten.
Het onderwijs op Waldorfscholen kenmerkt zich door een specifiek eigen aanpak:
● aandacht voor de seizoenen en de jaarfeesten,
● periodeonderwijs en verhalen vertellen
● een ademend dag- en weekrooster met een afwisseling van cognitieve vakken,
belevend leren, kunstzinnig, ambachtelijk en bewegend onderwijs.
Kortom: leren met hoofd, hart en handen.
Wij (de initiatiefnemers) zijn bouwers en vormgevers en een tikkeltje idealistisch. Daarom
zoeken we leerkrachten die zichzelf omschrijven als dwarsdenkers, visionairs of
wereldverbeteraars. Je gaat bloeien als je ervan houdt nieuwe structuren mee op te bouwen.
Want alles ligt nog open. We geven letterlijk het vak weer aan jou terug: help ons een school te
bouwen waar iedereen er toe doet, gezien wordt en gewaardeerd wordt.

Jij weet als geen ander dat Waldorfonderwijs meer is dan lezen en rekenen. Tegelijkertijd
begrijp je dat opvoeders deze vakken belangrijk vinden voor de kansen voor hun kind(eren). Jij
weet beide werelden aan elkaar te verbinden en vanuit jouw passie, kennis en kunde de
cognitieve ontwikkeling te ondersteunen met de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling
die net zo belangrijk is voor de identiteitsvorming- en versterking van het kind. Je helpt mee om
een rijke en inclusieve ontwikkelomgeving te creëren die wij als school kunnen bieden om de
kansen voor alle kinderen te vergroten. Leren met hoofd, hart en handen gaat bij ons op voor
alle professionals, kinderen en opvoeders.
We zoeken leerkrachten die zich herkennen in de volgende punten:
● Je bent enthousiast over vernieuwend Waldorfonderwijs
● Je gaat uit van absolute gelijkwaardigheid van ieder mens
● Je kijkt dwars door hokjes heen
● Je houdt van de voeten in de klei, ook letterlijk
● Je speelt zelf ook nog met blokken: draagt graag je steentje bij
● Je zingt niet alleen onder de douche, maar ook graag met z’n allen
● Je bent lesbevoegd
We bieden jou:
● Havermelk bij je koffie
● Je kan gisteren al beginnen
● Les geven in een ‘Bewegende Klas’
● Een team van pioniers zonder VOC-mentaliteit waarin we van elkaar leren en elkaar
helpen
● Een baan waarin jezelf kan ontwikkelen
● Autonomie binnen de kaders van het Waldorfonderwijs: je geeft les vanuit je hart en
vanuit wie je bent als onderwijsprofessional.
● Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO
Spreekt dit je aan?
We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze Amsterdamse
leerlingen. Stuur je verhaal, CV en motivatie naar info@vrijescholenamsterdam.nl.
Heb je vragen over deze functie of wil je eerst informeel oriënteren? Mail dan naar
kwartiermaker Nicoline Vink of maak een belafspraak: nicolinevink@gmail.com. Kijk ook op
onze website voor meer informatie: www.wadw.school en op de site van Stichting Geert Groote
Scholen: www.vrijescholenamsterdam.nl.
Graag tot snel!
Team Waldorf aan de Werf

