ABBS Elzenhagen in Amsterdam-Noord is vanaf 1 augustus 2021 op zoek naar leuke,
gemotiveerde collega’s.

leerkrachten
onderwijsassistenten
intern begeleider (met ervaring)
Wij zoeken collega’s die:
-bewust kiezen voor het onderwijsconcept van ABBS Elzenhagen,
-van en met collega’s willen werken en leren,
-werken vanuit ‘relatie en verbinding’ belangrijk vinden,
-creatief (denkend) en open minded zijn,
Wij bieden:
-een mooie werkplek waar je jezelf mag zijn,
-een open team werkend vanuit samenwerking,
-een diverse schoolpopulatie met een goede mix en betrokken ouders,
-ondersteuning en support door collega’s en management,
-groei- en ontwikkelmogelijkheden.
Je kunt je interesse kenbaar maken aan Kenneth Grasmeijer (directeur ABBS Elzenhagen)
door je motivatie en CV te sturen naar info@abbs-elzenhagen.nl.

ABBS Elzenhagen is een school met een bijzonder schoolconcept. Wij zijn met elkaar op
ontdekkingsreis naar de beste vormen van onderwijs die passen bij de steeds veranderende
schoolpopulatie. Onze opdracht is om kinderen de wereld om hen heen te laten ontdekken,
zodat zij zichzelf een eigen plekje kunnen verwerven. Alle vakken moeten gericht zijn op
deze opdracht. Daarbinnen willen wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de
onderwijsbehoefte van alle kinderen, maar weten ook dat er grenzen zijn aan ons kunnen.
De school kent 3 pijlers (pedagogisch handelen, thematisch werken, werken met
basisvakken) die even belangrijk zijn.
Wij besteden veel tijd aan ons pedagogisch klimaat (op teamniveau en met de kinderen). Wij
doen dat vanuit de Kanjertraining en denken dat gesprek, relatie en verbinding, duidelijk en
consequent en werkend vanuit verwachtingen beter werkt dan straffen en belonen.
De basisvakken (lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling) zijn gericht op onderwijs
vanuit cruciale doelen en worden gegeven vanuit methodes. Alle andere vakken worden
vormgegeven binnen het thematisch werken. Het thematisch werken wordt in kleine
groepjes voorbereid en uitgevoerd. Teamteaching en collegiale consultatie hoort hierbij tot
de mogelijkheden.
Onze school staat in Amsterdam-Noord en is goed bereikbaar met auto, fiets en openbaar
vervoer (loopafstand metrostation Noord).

