
Wij zoeken vakdocenten voor de scholen van Stichting AURO!

Welkom bij Stichting AURO. We stellen ons graag aan je voor!
Stichting AURO verzorgt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De
Ronde Venen (met scholen in de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis). Het onderwijs wordt
verzorgd door 9 scholen met in totaal rond de 2.000 leerlingen en zo’n 200 medewerkers.

Binnen onze stichting hebben wij vanaf september 2021 ruimte voor:

Vakdocenten gericht op diverse vakgebieden
(bijv. muziek, techniek, creatieve vakken, gym en beweging)

(Fulltime of parttime, laten we kijken wat past)

Waarom is werken bij Stichting AURO zo leuk? Dit zeggen jouw toekomstige collega’s:
● ”Bij ons op school is volop ruimte voor vernieuwende ideeën!”
● ”Enthousiasme, fantasie en creativiteit zijn volop aanwezig bij de kinderen én de

leerkrachten.”
● “Wanneer je werkt op verschillende AURO scholen, voel je je overal welkom.”
● ”Kinderen en teams staan te springen om de inbreng van experts op de diverse vakgebieden,

om samen met de kinderen te leren en ontwikkelen na een uitdagende tijd.”
● ”Samenwerken met vakdocenten is altijd inspirerend, en wat is het fijn dat de NPO gelden ons

in staat stellen om dat nu nóg meer te gaan doen!”

● “Kunst & cultuur is essentieel voor de persoonsvorming van kinderen. Vakleerkrachten zijn
daarom heel hard nodig en meer dan welkom!”

Wat krijg je van ons?
We bieden je een uitdagende baan binnen een stichting die volop in ontwikkeling is. Je komt in fijne
en hechte teams te werken waar je met open armen wordt ontvangen. Daar hoort natuurlijk ook een
goed pakket aan arbeidsvoorwaarden bij:

● Mogelijkheid om te werken vanuit een flexibele (evt. ZZP) constructie of een aanstelling;
● Uitstekende werkomstandigheden;
● Scholen met een visie op technologie, bewegen en kunst & cultuur;
● Ruimte om echt jezelf te mogen zijn;
● De verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng;
● Fijne en moderne schoolgebouwen die goed bereikbaar zijn met gratis parkeergelegenheid;
● Ondersteuning bij de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen een aansluiting van beweging en

kunst & cultuur met andere vakken.

Wat vragen wij aan jou?

Uiteraard ben je bevoegd om te werken in het primair onderwijs. Je bent assertief en denkt graag in
mogelijkheden. Je bent net als alle teams betrokken, en je wilt het beste uit de leerlingen halen. 
Je onderzoekt graag naar nieuwe mogelijkheden om het onderwijs beter te maken. Je bouwt graag
mee aan de ontwikkeling van de kinderen binnen jouw expertise en vakgebied, en werkt daarin
proactief en zelfstandig. Je hebt een uitgesproken visie op onderwijs en de rol van de vakleerkracht
hierin.

Enthousiast?
Stuur dan je korte motivatie en je cv naar j.vandendool@stichtingauro.nl Wil je meer informatie?
Schroom niet, en zoek vandaag nog contact. Bedankt!
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