Directeur
1e Montessorischool
de Wielewaal
Amsterdam Zuid

Jij bent
een directeur...
...die zichtbaar is in
de school
...die proactief en
transparant communiceert
...die rust uitstraalt en
overzicht bewaart
...die bewust kiest voor
montessorionderwijs

In verband met de pensionering van de huidige directeur zoekt OOADA een
nieuwe directeur voor de 1e Montessorischool de Wielewaal in Amsterdam
m.i.v. augustus 2021.

1e Montessorischool biedt

Wij zijn een echte buurtschool en zitten in een prachtig Amsterdamse Stijl-gebouw,
midden in een van de mooiste buurten van Amsterdam.
Elke dag verwelkomen we hier zo’n 250 kinderen. Samen met de 20 leerkrachten en
medewerkers maken we er een mooie dag van. Met elkaar zorgen we voor een prettig,
veilig en stimulerend schoolklimaat.
Wij leren kinderen dat ze goed voor zichzelf, anderen en de omgeving moeten zorgen.
We stimuleren de nieuwsgierigheid en ontwikkelingsdrang en besteden veel tijd aan de
sociale ontwikkeling van kinderen. De ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal.
Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in één klas. Zo leren zij niet alleen
mét elkaar, maar ook ván elkaar. Van onze leerkrachten verwachten we onderwijskwaliteit
en flexibiliteit. Ze kunnen omgaan met verschillen in talenten en leerstijlen en kunnen
variëren en schakelen in hun pedagogische en didactische aanpak.

Dit wordt je uitdaging

Voor de komende jaren zijn een aantal ambitieuze doelen geformuleerd.
Belangrijke focuspunten zijn:
●
Het verder invulling geven aan het profiel van de school en dit uitdragen naar buiten toe.
●
Het realiseren van een doorgaande lijn in het NT2- onderwijs voor de groeiende groep
niet-Nederlandstalige leerlingen in de school.
●
Het verrijken van het onderwijsaanbod door het onderzoekend en ontwerpend leren
verder te verankeren in het IPC onderwijs.
●
Het verder ontwikkelen van een lerende organisatie met gedeelde verantwoordelijkheid.

Wat leerlingen belangrijk vinden

Een directeur die zichtbaar is in de school, die geregeld de klassen inloopt en contact
maakt met kinderen. Iemand die meedoet met activiteiten in de school en weet wat er
speelt. De directeur is makkelijk te benaderen en heeft een goed gevoel voor humor.

sollicitatie@ooada.nl
Solliciteer hier

Wat medewerkers belangrijk vinden

De directeur moet sterk zijn in communicatie en het team meenemen in de lopende
processen. Aandacht voor de persoon en benaderbaarheid is belangrijk.
De directeur moet verbindend en inspirerend zijn en gericht op samenwerking en
gedeelde verantwoordelijkheid. Hij of zij is in staat een veilig klimaat te scheppen
waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen.

Het profiel

We zijn op zoek naar een directeur die zijn/haar eigen onderwijskundige visie weet te combineren met de onderwijsontwikkelingen
die de afgelopen jaren op de 1e montessorischool in gang zijn gezet. De directeur is integraal verantwoordelijk voor alle zaken die de
school betreffen. Je hebt leidinggevende kwaliteiten (ervaring in basisonderwijs is een pré); Je hebt minimaal een afgeronde hboopleiding, bij voorkeur pabo, en hebt de opleiding tot schoolleider basisonderwijs gevolgd of bent bereid om deze te volgen.
De functie vraagt om vele kwaliteiten:

Jij als persoon
●
●
●
●
●

Je bent empathisch, open en transparant.
Je staat stevig in je schoenen zowel bij leerkrachten als bij ouders.
Je bent betrokken en sociaal en hebt een gezonde dosis humor.
Je hebt sterke affiniteit met montessorionderwijs.
Je bent zichtbaar voor leerlingen, ouders en het team en hebt een open wijze van communiceren.

Jij als onderwijskundig leider
●

●
●

Je hebt een toekomstgerichte en ambitieuze visie op montessorionderwijs en weet hier op inspirerende wijze, samen met het team,
invulling aan te geven.
Je draagt zorg voor de implementatie, evaluatie en borging van de onderwijsplannen.
Je hebt oog voor talenten van teamleden, geeft vertrouwen en ruimte om deze te ontwikkelen.

Jij als leidinggevende van een team
●
●
●
●
●

Je spreekt leerkrachten aan op hun functioneren en staat zelf ook open voor feedback.
Je bent besluitvaardig, neemt verantwoordelijkheid voor besluitvorming en bent hierop aanspreekbaar.
Een goede samenwerking met team, directieondersteuning en de ib’er is vanzelfsprekend voor je.
Je geeft leerkrachten vertrouwen en medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen van de school.
Je bent in staat problemen en knelpunten binnen de schoolorganisatie tijdig te signaleren, te analyseren en op te pakken.

Jij als ondernemer
●
●
●

Je bent in staat om de school naar buiten toe gezicht te geven.
Je weet met de omgeving van de school (ouders, buurt, organisaties e.a.) kansen te benutten en de school duidelijk te profileren.
Je denkt samen met andere schooldirecteuren mee over bovenschoolse zaken en neemt daarin verantwoordelijkheid.

Deze lijst kan zonder enige moeite uitgebreid worden, want van elke directeur op een basisschool wordt veel verwacht. Toch zal tijdens
de selectie naast competenties en vaardigheden ook vooral gezocht worden naar een persoon die bij het team en de kinderen van de
1e Montessorischool past!

OOADA biedt

Onze school maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA). De stichting verzorgt openbaar
onderwijs op 22 scholen in Amsterdam Centrum en Zuid. De scholen werken nauw met elkaar samen en er zijn verschillende
netwerken actief. Het schoolbestuur ondersteunt actief nieuwe initiatieven, professionals krijgen ruimte om zich te ontwikkelen.
Onze blik is op de toekomst gericht, we leggen de lat hoog, we zijn eigenwijs en bevlogen.

Praktische informatie en procedure

Als deze vacature jou aanspreekt en je je in dit profiel herkent, horen wij graag van je.
Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte. De directeur zal bezoldigd worden volgens de CAO Primair Onderwijs schaal D12
(max. € 5.527 per maand, bij een fulltime-aanstelling). De aanstelling gaat in op 1 augustus 2021. Een assessment kan deel uitmaken
van de selectieprocedure.
Je kunt je brief met CV en motivatie voor 29 mei 2021 mailen naar sollicitatie@ooada.nl, t.a.v. Jona Isaac, onder vermelding van
sollicitatie 1e Montessorischool.
Wil je meer informatie dan kan je contact opnemen met Selma Janssen (MT lid) of Jona Isaac (P&O) via 020-5776040.
De gesprekken staan gepland op 10 en 15 juni 2021.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

