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Anders Organiseren
Geloof jij ook niet in de gemiddelde leerling? Heb je ook het gevoel dat het klassieke
onderwijssysteem niet meer past bij de huidige generatie kinderen? En heb je ook de wil om dat te
veranderen? Dan ben je bij Daltonbasisschool De Rivieren aan het juiste adres! Wij hebben het lef
gehad om ons onderwijs het afgelopen jaar anders te organiseren. Zo werken we nu
groepsdoorbroken in open stamgroepen, werken de kinderen bij ons aan hun eigen leerdoelen en
staan de middagen volledig in het teken van de Wereldoriëntatie met allerlei projecten en
workshops. Wij vormen onze leerlingen tot Amsterdammers met lef en met vaardigheden die er voor
hun toekomst echt toe doen. Precies wat je van een Daltonschool mag verwachten.
Spring jij in dit avontuur?
Jij krijgt bij ons de ruimte om deze reis mee te maken, verder vorm te geven en jezelf verder te
ontwikkelen tot een onderwijsprofessional die de kinderen ontwikkelings- en toekomstgericht
onderwijs kan bieden. Daarnaast zal binnen 2 jaar gestart worden met het opzetten van een hele
nieuwe school in het Amstelkwartier. Er liggen dus heel veel kansen en groeimogelijkheden binnen
onze school.
Als je mee wilt doen dan herken je jezelf in het onderstaande profiel:
• Je weet van aanpakken en je hebt een drive om nieuwe zaken tot een succes te maken.
• Je schroomt niet om jezelf te ontdoen van het traditionele leerstofjaarklassensysteem (het
zit dieper dan je denkt!).
• Je bent flexibel en je toont aanpassingsvermogen waarmee je soepel kunt reageren op
veranderingen in je werk.
• Je bent een teamplayer en zoekt actief de samenwerking met je collega’s om te sparren over
leerlingen, thema’s, vernieuwingen, etc.
• Je kent de leerlijnen van de kernvakken en je gelooft in het werken op doel.
• Je staat voor korte instructies en ziet een methode liever als bron.
• Je bent in staat om leerlingen te coachen en te begeleiden als mentor door het voeren van
kindgesprekken.
• Je herkent je in de Daltonpijlers en je bent dus in staat om leerlingen verantwoordelijkheid te
geven, te laten samenwerken en zelfstandig te laten functioneren.
• Je bent ICT-vaardig en ziet ICT als wezenlijke ondersteuning voor het leerproces van
kinderen. Wij werken o.a. met een iPad en Gynzy verwerkingssoftware.
• Je hebt een afgeronde PABO opleiding of een soortgelijke opleiding.
De school en het team
De Rivieren is een buurtschool van 170 leerlingen in de Rivierenbuurt Amsterdam en kenmerkt zich
door zijn ligging, open sfeer en karakteristiek gebouw. Het ligt prachtig tussen het groen van de buurt
en het grote, parkachtige plein. Onze populatie leerlingen is een afspiegeling van de buurt en kent de
diversiteit van Amsterdam. Het team is een mix van jong en oud en kenmerkt zich door diverse

achtergronden en opleidingen. Onze kernwaarden zijn openheid, persoonlijk en onderzoekend. Wij
houden van gezelligheid, maar zijn ook kritisch en weten ergens de schouders onder te zetten.
Interesse?
Neem dan snel contact op met onze directeur Arno Methorst. Je kunt je CV en motivatiebrief sturen
aan arno.methorst@amosonderwijs.nl. Eerst even bellen mag natuurlijk ook: 020 - 6 64 1267 of 06 2138 9951.

