
 
  

Flexibele leerkracht І per direct І 0.6 – 0.8 fte groepen 3 t/m 8 
Ben jij leerkracht en zoek je een school waar jouw kennis en vaardigheden optimaal worden benut? 
Werk je graag samen in een team aan de groei van leerlingen en vind je het daarnaast een uitdaging 
om mee te bouwen aan de ontwikkeling van de school? Heb je affiniteit met internationalisering? Is 
samenwerken jouw tweede natuur en geniet je van elke schooldag? Solliciteer dan. 
 
Word jij onze nieuwe collega? 
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.    
 
Wie ben jij? 
 
Je wordt onze vliegende keep. Als vliegende keep ben je de hele werkdag aanwezig. Hierdoor kun je 
collega’s altijd en overal ondersteunen bij alle werkzaamheden die op dat moment nodig zijn.  
Valt een leerkracht plotseling uit of heeft een leerling of een groepje leerlingen ineens meer 
persoonlijke aandacht nodig? Dan spring je in. Ook ondersteun je bij tijdrovende 
administratieve klussen of toetsafnames.  

We vragen van jou dat je een pabo-diploma hebt, de vacature staat open voor zowel een ervaren als 
een startende leerkracht. Het is belangrijk dat je een daadkrachtige, consequente en enthousiaste 
persoonlijkheid bent. Uiteraard heb je uitstekende communicatieve vaardigheden die tot uiting 
komen in je contacten met de kinderen, collega’s en ouders.  
 
Arbeidsvoorwaarden: 
- Een passend salaris; 
- uitzicht op een vaste benoeming na één jaar; 
- structurele aandacht en mogelijkheden om deel te nemen aan lopende scholing voor 

persoonlijke en professionele ontwikkeling dankzij Amstel Academie. 
 
Nieuwsgierig? 
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Nicole van Kan, directeur, via 020-
6432385.   
 
Solliciteer! 
We zijn benieuwd naar jou. Denk je dat deze functie en onze school bij je passen? Dan zien we je 
sollicitatie graag tegemoet. Mail jouw CV en een korte motivatie naar directie.rvs@ogamstelland.nl 
Ben jij een ambitieuze lerarenondersteuner met een voorliefde voor de onderbouw? De Roelof Venemaschool 
is een grote school en biedt alle ruimte om jou verder te helpen in ons mooie onderwijsvak. Breng jij onze 
leerlingen verder? 

 
 

 

De Roelof Venema school maakt deel uit van Onderwijsgroep Amstelland te Amstelveen. 

Binnen de stichting wordt gewerkt met eerlijke en goede arbeidsvoorwaarden en 

ontwikkelmogelijkheden voor alle personeelsleden (met een eigen academie en 

leernetwerken) 
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