
                                                                      
Stichting SIRIUS       Excellente leerkracht basisonderwijs onderbouw 

 
SIRIUS is de naam van de groep openbare basisscholen in Amsterdam. De SIRIUS-ster hielp vroeger 
de zeelieden om de goede richting te vinden. 
Dat doen onze scholen ook. Samen met de ouders helpen onze medewerkers nu kinderen om de 
goede richting in het leven te vinden en een toekomst op te bouwen.  
 
Velen van hen maken hier een nieuw begin (=Siri) Op onze scholen ontmoeten we elkaar.  
Daar kun je leren, ontdekken en plezier hebben. Op een Siriusschool reis je samen met anderen naar 
een betere toekomst. 
 

 
De openbare stichting SIRIUS is het bevoegde gezag van 13 basisscholen en één school voor 
speciaal basisonderwijs. 
Ongeacht etnisch- culturele en sociaal- economische achtergrond is de doelstelling het realiseren van 
onderwijs op kwalitatief hoog niveau. Professionaliteit, respect en openheid zijn kenmerken waar 
stichting SIRIUS voor staat. 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

De kinderen op de Blauwe Lijn leren hun talenten optimaal ontwikkelen  
op hun reis in de kleurrijke wereld 

 
Openbare basisschool De Blauwe Lijn is een fijne middelgrote basisschool, met 229 leerlingen en 
12 groepen. De Blauwe Lijn is een school waar intensief gewerkt wordt aan het verbeteren van het 
onderwijs. Dat doen wij o.a. door te werken met de methodiek van stichting LeerKRACHT: elke dag 
samen een beetje beter. Op De Blauwe Lijn, geven wij passend onderwijs, samen zorgen wij ervoor 
dat leerlingen onderwijs op maat krijgen. Het team zorgt ervoor om samen met de leerling en ouder 
dat er een onderwijsjas gemaakt wordt, die de leerling echt past. Dit doen wij door thematisch, 
groepsdoorbrekend onderwijs te geven. 
 
Het team van de Blauwe Lijn stimuleert de leerling talenten breed te ontwikkelen en 
verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. 
Onderzoekend leren, onderwijs in samenhang, kennis en vaardigheden, feedback en dialoog zijn 
belangrijke sleutelwoorden. 
 
Onze school groeit, daarom zijn wij op zoek naar een Excellente leerkracht onderbouw (wtf 1,0), die 
onze visie onderschrijft en ons wil ondersteunen om het onderwijsproces goed vorm te geven.  
 
De excellente leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden 
van kinderen zoals genoemd bij de typering van de leerkracht startbekwaam èn de ervaren leerkracht 
met de volgende aanvullingen. Motor van de pedagogische en/of didactische vernieuwingen van het 
onderwijs. De excellente leerkracht is een voorbeeld voor andere leerkrachten vanuit het functioneren 
in de eigen groep. De excellente leerkracht is op de hoogte van de onderwijsontwikkelingen en 
ontwikkelingen in de samenleving en analyseert wat de gevolgen hiervan zijn voor zijn eigen onderwijs 
en de school. Op basis hiervan voert de excellente leerkracht aanpassingen, ontwikkelingen en 
vernieuwingen door in de groep. Hij/zij heeft een actieve rol bij de implementatie van 
onderwijsvernieuwingen.  
 
Sirius zoekt per direct voor haar openbare basisschool De Blauwe Lijn een Excellente leerkracht 
onderbouw (5 dagen per week) die; 
 

 een professional is met affiniteit en ervaring met onze doelgroep 

 excellente didactische- en pedagogische kwaliteiten heeft 

 ervaring heeft met verminderen van taalachterstanden 

 bekend is met de methode “Sil op school” of zich hierin wil verdiepen 



 op zijn/haar handen kan zitten zodat de leerlingen tot onderzoekend leren komen 

 gericht is op samenwerking 

 doorzettingsvermogen heeft 

 flexibel is en communicatief vaardig 
• integer en verbindend is en een relatie wil opbouwen met de kinderen en ouders 
• ervaring heeft met het werken in Amsterdam Zuidoost is een pré 

 
Wij bieden een enthousiast lerend team, enthousiaste leerlingen en ouders, een interessante 
uitdaging, goede bereikbaarheid werkplek; met  trein-, metro- en bus en gratis parkeren. 
 
Functie-eisen;  

- HBO+ werk- en denkniveau 
- Brede en/of gespecialiseerde theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en 

pedagogische kennis en vaardigheden 
- inzicht in de ontwikkel- en leerlijnen 
- ICT vaardig zijn.  

 
Uw sollicitatie met CV kunt u zo spoedig mogelijk per e-mail sturen naar De Blauwe Lijn t.a.v. Els 
Ranzijn e.ranzijn@deblauwelijn.nl. Het sollicitatiegesprek zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. 
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