Vacature

Directeur Basisschool Oostelijke Eilanden

Jij bent een directeur:
•
•
•

die positief, empathisch en verbindend is vanuit natuurlijk leiderschap;
die innovatief is met respect voor wat er als is;
die anderen inspireert en een goede balans weet te vinden tussen sturen en coachen

Dit wordt je opdracht

Als nieuwe directeur van de Basisschool Oostelijke Eilanden heb je een aantal mooie uitdagingen
voor de komende jaren:
• Vanuit een heldere visie sturing geven aan verdere ontwikkeling van het
ontwikkelingsgerichte onderwijs.
• Uitbouwen van de verbondenheid met initiatieven in de wijk en tussen de twee gebouwen
van de school.
• Heldere communicatie met team, ouders, leerlingen en externe relaties die de school helpt
zich optimaal te profileren.

Wat leerlingen belangrijk vinden
De leerlingen willen een directeur die humor heeft en hen in de gang en op het plein begroet. Een
directeur die makkelijk contact maakt en bij wie de kinderen makkelijk even binnenlopen als er een
probleem of een leuk idee is. Ook heb je grote interesse voor wat er in de klassen gebeurt en ben je
regelmatig betrokken bij de thema activiteiten.

De school
De BOE is een openbare basisschool met meer dan 520 leerlingen die zijn verdeeld over 23 groepen.
Het volume van de school is inmiddels stabiel. Het team bestaat uit 50 medewerkers (incl. OOP) met
10 mannelijke medewerkers. De school heeft twee gebouwen. De BOE staat in een wijk met zowel
oud- als nieuwbouw in het oostelijke deel van het centrum van Amsterdam waar mensen van diverse
culturele achtergrond en maatschappelijke lagen samenleven. De school is een echte buurtschool
met een gemêleerde populatie en is een afspiegeling van de buurt.
De school werkt volgens het principe van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). De afgelopen jaren
heeft er een herijking van het concept plaatsgevonden en de school heeft een duidelijke visie op hun
onderwijs geformuleerd. Het komende jaar zal de visie verder worden uitgewerkt in een thematisch
aanbod. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur. Volgens het model van gedeeld
leiderschap heeft zij een aantal verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegd.
De verantwoordelijkheden zijn deels belegd bij de adjunct directeur, kerngroep, intern begeleiders
en bij verschillende coördinatoren voor VVE, ICT en cultuur.

De school staat erom bekend een voorloper te zijn op het gebied van passend onderwijs.
De mogelijkheden en de leerbehoefte van het kind staan centraal in combinatie met
handelingsgericht werken. Het is van belang om de ingezette onderwijsontwikkelingen te
continueren en de komende jaren verder te ontwikkelen.

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 BOE in gang zijn gezet. De directeur is
integraal verantwoordelijk voor alle zaken die de school betreffen. De functie vraagt om vele
kwaliteiten:
Over jou
• Je hebt ervaring in leidinggevende functies (in basisonderwijs is een pré).
• Je staat stevig in je schoenen ten opzichte van leerkrachten en ouders.
• Je bent stressbestendig en flexibel.
• Je bent open en durft je kwetsbaar op te stellen.
• Je schept plezier in het omgaan met ouders en leerlingen van verschillende culturele- en sociale
achtergronden.
• Je hebt minimaal een opleiding op HBO-niveau afgerond, bij voorkeur Pedagogische Academie
Basisonderwijs.
• Je hebt de opleiding tot schoolleider basisonderwijs gevolgd of bent daartoe bereid.
Jij als onderwijsontwikkelaar
• Je kiest bewust voor het schoolleiderschap op een ontwikkelingsgerichte school (OGO).
• Je weet de ontwikkelteams te stimuleren om onderwijskundige ideeën te generen.
• Je hebt oog voor talenten van teamleden, geeft vertrouwen en ruimte om deze te ontwikkelen.
Jij als manager
• Je spreekt leerkrachten aan op hun functioneren en verantwoordelijkheid.
• Je kan verantwoordelijkheden en taken goed delen met de adjunct en de leden van het kernteam.
• Je bent in staat een stabiel en veilig werkklimaat binnen de school te creëren en te handhaven.
• Je bent in staat problemen en knelpunten binnen de schoolorganisatie bijtijds te signaleren, te
analyseren en op te pakken.
• Je kan (jaar)verslagen, jaar- en schoolplannen en andere formele documenten zelf schrijven en
die van anderen interpreteren en uitvoeren.
Jij als ondernemer
• Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van activiteiten op het gebied van kunst & cultuur, VVE,
en ICT en wetenschap & techniek.
• Je weet met de omgeving van de school (ouders, buurt, organisaties e.a.) kansen te benutten.
• Je denkt samen met andere schooldirecteuren mee over boven schoolse zaken en neemt daarin
verantwoordelijkheid.
De organisatie
Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De stichting verzorgt openbaar
onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. Een boeiend gebied met 22 scholen die vanuit hun eigen
identiteit (Dalton, Montessori, Ontwikkelingsgericht, Kunstmagneet, enz.) nauw met elkaar
samenwerken. Alleen goed onderwijs is niet voldoende, onze leerlingen hebben ook een uitdagend
aanbod nodig. We vormen met elkaar een dynamische organisatie waarin professionals ruimte
krijgen 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

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte.
De directeur zal bezoldigd worden volgens de CAO Primair Onderwijs schaal DC (max. € 5.350 per
maand, bij een fulltime-aanstelling).
Het bestuur biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het voornemen is om de
nieuwe directeur uiterlijk per 1 augustus 2019 te laten starten.
Als deze vacature jou aanspreekt en je je in dit profiel herkent, horen wij graag van je.
Sollicitatiebrieven kunnen per mail tot 31 maart 2019 worden gestuurd naar:
Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, ter attentie van mevrouw Jona Isaac
sollicitatie@ooada.nl o.v.v. vacature BOE.
Voor meer informatie over de school en het bestuur kan je terecht op de websites:
www.boe-amsterdam.nl en www.ooada.nl.
Voor andere informatie kan je contact opnemen met Marilene Streefland, lid College van Bestuur of
Jona Isaac, beleidsadviseur P&O via 020-5776040.
De gesprekken zullen plaats vinden op 9 en 18 april 2019.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

