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Vacature Leerkracht DWS 

 

werktijdfactor in overleg: 0,2 of 0,4  

Stichting Amstelwijs is op zoek naar: 

enthousiaste leerkrachten, schaal LC 

Wij zoeken twee leerkrachten die onderwijs gaan 
bieden aan onze cognitief talentvolle leerlingen. 
Deze leerlingen komen één dag per week met 
‘ontwikkelingsgelijken’ van verschillende scholen 
samen. Een DWS-groep bestaat uit ongeveer 17 
leerlingen met een leeftijd variërend van 7 tot 11 
jaar 
 
Jouw kennis en vaardigheden: 
  

• Je hebt een bovengemiddeld denkniveau 
(HBO+) 

• Je hebt lesbevoegdheid voor het primair 
onderwijs 

• Je hebt een opleiding ten aanzien van 
hoogbegaafdheid gevolgd, je bent bereid 
deze te volgen of je hebt aantoonbare 
ervaring in het werken met cognitief 
talentvolle leerlingen 

• Je hebt affiniteit met talentvolle en begaafde 
leerlingen 

• Je bent creatief in het bedenken van 
passende lesactiviteiten 

• Je hebt een sterk aanpassingsvermogen en je 
kunt je flexibel opstellen 

• Je bent bereid zelf verantwoordelijkheid te 
nemen voor het ontwikkelen en aanpassen 
van lesmateriaal 

• Je bent bereid flexibel om te gaan met extra 
taken zoals o.a. netwerkbijeenkomsten, 
ouderbijeenkomsten en  
scholingsdagen. 

 
 

Wij bieden: 

• Goede begeleiding en coaching on the job 

• Een werkomgeving waarin je zelf het onderwijs 
kunt ontwikkelen 

• Inschaling vindt plaats op het niveau van schaal 
LC 
 

Klik hier voor het filmpje over ‘Day a Week School’ 
 
Praktische informatie: 

• Je kunt per 1 december 2022 aan de slag, 
definitieve startdatum in overleg 

• Je geeft les in Amstelveen aan één of twee groepen 

• Je wordt voor 0,2 fte per groep ingezet  

• In een mogelijke tweede ronde vragen  
we je om het geven van een proefles  
 

Voel je je persoonlijk aangesproken door deze 
vacature? Via de website van Meesterbaan zien we je 
reactie zo spoedig mogelijk tegemoet maar uiterlijk 28 
oktober a.s.. Wil je meer informatie? Neem gerust 
contact op. met Floor de Jonge tel 06-12944841. 
 
Interne kandidaten hebben bij gebleken geschiktheid 
voorrang.   
We houden ons het recht voor om voor de 

sluitingsdatum met geschikte kandidaten in gesprek te 

gaan.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 

niet op prijs gesteld.  
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