.

Schoolleider voor 0,4 fte (2 dagen met groeimogelijkheid)
Voor onze nieuwe, maar groeiende Amsterdamse vrijeschool zijn wij op zoek
naar een daadkrachtige schoolleider. Ons team bestaat uit enthousiaste ervaren
bouwers, met verschillende kwaliteiten die elkaar goed aanvullen. Ons
uitgangspunt is een goed verzorgde en geordende, maar ook gezellige school.
Daarbij is de antroposofische visie op de mens en op de ontwikkeling van
kinderen het uitgangspunt en ook hetgeen ons allen verbindt.
Op dit moment zijn we gehuisvest op onze tijdelijke locatie aan de Wodanstraat
in Zuid, maar volgend kalenderjaar kunnen we het prachtige pand aan de Eerste
Nassaustraat in West gaan betrekken. Na de zomer bestaat de school uit drie
kleuterklassen, een eerste, tweede en derde klas.
Wij zoeken een schoolleider die mee wil bouwen aan onze school en deze een
plek kan geven in een dynamisch stadsdeel. Iemand met een open werk- en
denkhouding, mensgericht en benaderbaar. Een schoolleider die weet wat er op
de werkvloer leeft. Een aanpakker die doet wat hij/zij zegt en zegt wat hij/zij
doet. De schoolleider heeft een belangrijke rol in het werken vanuit en het
uitdragen van de antroposofische visie in het vrijeschoolonderwijs.
Spreekt het pionieren je aan? Ben je beweeglijk, maar ook goed in structureren,
besluiten, evalueren en aanpassen? Wees dan welkom in ons team!
Wat vragen wij?
• Minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een leidinggevende functie binnen of
buiten het onderwijs;
• Een afgeronde schoolleidersopleiding of de ambitie deze opleiding op
afzienbare termijn te behalen;
• Affiniteit met antroposofisch onderwijs en de bereidheid je hierin verder
te ontwikkelen;
• Ervaring met bedrijfsvoering, waaronder HR, formatie, financiën, ICT en
huisvesting;
• Ervaring met kwaliteits- en kennisontwikkeling in professionele
organisaties.
Wat bieden wij?
• Inzet en toewijding van collega’s, een sterk team en een fijne
werkomgeving;

•
•

Kinderen en hun ouders met een warm hart voor de school en het
vrijeschoolonderwijs;
Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie conform CAO-PO.
Heb je vragen over deze functie of wil je eerst informeel orië nteren?
Bel dan met Bart Hurkxkens (uitvoerend bestuurder, tel: 06-52314170)
of Annelinde Schouten (leerkracht, tel. 06-51111459)

Wil je direct solliciteren?
Je kunt je brief met CV mailen naar: a.schouten@vsaw.nl Reacties ontvangen we
graag uiterlijk maandag 8 juni 2020. De sollicitatie wordt uiteraard vertrouwelijk
behandeld.
Op woensdag 10 juni 2020 krijgt u bericht of u wordt uitgenodigd voor de eerste
gespreksronde. Deze gesprekken worden gevoerd door de
benoemingsadviescommissie bestaande uit de uitvoerend bestuurder, enkele
leerkrachten, een collega-schoolleider en een vertegenwoordiger van de
oudergeleding van de MR. Een assessment kan deel uitmaken van de
benoemingsprocedure.

