
 

Heb jij net als wij een passie voor het basisonderwijs? Wil je graag werken op een goed gefaciliteerde 

school, waar zowel kinderen als personeelsleden kansen krijgen om zich te ontwikkelen? Dan heeft 

de Roelof Venema School  je nodig. 

Voor elk kind geldt dat het zich het best ontwikkelt en het best presteert in een uitnodigende, 

vertrouwde, veilige en rijke leeromgeving. Deel jij deze passie, dan is deze functie wat voor jou!         

Wij zijn op zoek naar een:  

leerkracht voor de onder, midden- of bovenbouw (fulltime) 

Wat bieden we je? 

- Een leuke afwisselende baan met enthousiaste en bevlogen collega’s;  

- Een inspirerende werkomgeving in een schoolgebouw met prachtige faciliteiten zoals een 

atelier, een werkplaats, een kooklokaal en een daktuin;  

- Eigentijdse leermiddelen en een innovatieve didactische aanpak;  

- Thematisch onderwijs. 

Wat zoeken we?  

- Je hebt ervaring als leraar in het basisonderwijs; 

- Je hebt een NT2 opleiding afgerond of bent bereid deze te volgen; 

- Je hebt oog voor de individuele behoeften van de leerlingen; 

- Je bent sterk in didactiek en didactische analyses; wat heeft dit kind nodig? 

- Je bent opgewekt, evenwichtig, stressbestendig en gericht op een positief klassenklimaat; 

- Je bent helder in de communicatie naar ouders. 

De Roelof Venema School is een Brede School met 24 groepen verdeeld over vier afdelingen. De 
populatie is een afspiegeling van de wijk Randwijck in Amstelveen-Noord, hier wonen en werken veel 
expats. Dit zien wij ook terug in de leerlingenpopulatie van onze school. Wij werken met teams die 
zich richten op de onderwijsinhoud en de ontwikkeling daarvan. Dat biedt onze personeelsleden veel 
kansen voor specialisatie en professionalisering.    
 
We zien je motivatiebrief en curriculum vitae graag uiterlijk 21 juni a.s. tegemoet. Je kunt deze sturen 
ter attentie van Nicole van Kan, directeur, via directie.rvs@ogamstelland.nl. Wil je eerst meer 
informatie? Neem dan contact op via 020-6432385.   
 
De Roelof Venema School maakt deel uit van Onderwijsgroep Amstelland. Een jonge organisatie met 

elf basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel, een Taalschool en een internationale 

school.  Onze leerkrachten zijn ons belangrijkste kapitaal en samen met ouders werken onze scholen 

aan één doel; de optimale ontwikkeling van het kind. We beschikken over een 

eigen AmstelAcademie voor continue professionalisering van onze medewerkers  
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