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Wij hebben vanaf het nieuwe schooljaar plek voor een ervaren manager met onderwijskundige 
leidinggevende ervaring & capaciteiten. Een leider, die met een warm hart en kennis, vorm weet te 
geven aan onze populaire vrijeschool in Amstelveen. Een leider die onze antroposofische visie centraal 
blijft stellen. En in dialoog ondersteuning biedt aan het hechte team collega’s. Ruimte geeft aan de 
collega’s vanuit coachend leiderschap . Je bent van harte uitgenodigd kennis te maken als jij die open, 
verbindende directeur bent, die continuïteit kan bieden als leidinggevende, met beide benen op de 
grond staat en vanuit jouw ervaring onze mooie school en ons basisonderwijs groei en continuïteit kan 
bieden.    
 
Waar kom je terecht? 
Onze school heeft tien klassen: drie kleuterklassen en klas 1 tot en met klas 6. Ook heeft onze school 
een speciale klas met leerlingen met een verstandelijke beperking, de zogenaamde instapklas. 
Ons team bestaat uit enthousiaste medewerkers, met verschillende kwaliteiten die elkaar goed 
aanvullen. Uitgangspunt van ons vrijeschoolonderwijs is het pedagogisch denken en handelen vanuit 
de antroposofie. Dagelijks wordt er door de leerkrachten op levendige en bezielende wijze vorm 
gegeven aan het vrijeschoolleerplan. Dit betekent dat er een afwisselende en rijke leefwereld voor de 
kinderen wordt gecreëerd. Onze leerlingen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis 
zijn in de wereld en daar een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren.  
 
Jouw kwaliteiten voor de optimale match 

- Verbindende, communicatieve & transparante manier van leidinggeven aan de medewerkers 
op onze school;   

- Aandacht voor het individu;  
- Antroposofisch bewustzijn; 
- Ontwikkeling van het team als geheel; 
- Overtuigingskracht, zelfvertrouwen en empathie; 
- Motiveren & talenten van het team benutten; 
- Toegankelijk en aanspreekbaar waarmee je een prettig klimaat voor leerlingen, 

medewerkers en ouders creëert. Jouw zichtbaarheid draagt bij aan de groei naar een nog 
stabielere organisatie;  

- In staat zijn een heldere gezamenlijke visie te formuleren en tot concrete resultaten te 
komen;  

- Vertalen ontwikkelingen in het veld naar concreet beleid dat past binnen de visie van onze 
school. 

-  
Plannen voor de toekomst  

Waar jij vorm aan mag geven:  

- Groei aantal leerlingen; 
- Vergroten van het eigenaarschap van leraren; 



 
- Onderwijskwaliteit vertalen & verbeteren binnen eigentijds vrijeschoolonderwijs; 
- Verder vormgeven van de school als lerende organisatie. 

 
Wat vragen wij van jou? 

- 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 binnen afzienbare tijd te 

behalen, op onze kosten uiteraard;  
- Kennis van het vrijeschoolleerplan en de  antroposofie; 
- 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 betrokken ouders met een warm hart voor onze school en het 

vrijeschoolonderwijs; 
- Fietsregeling: met fiscaal voordeel deelnemen aan de fietsregeling voor de aanschaf van een 

(elektrische) fiets; 
- Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie conform CAO-PO.  

 
Wees welkom in ons team! 
Als jij die verbindende, koersvaste leider met transparante leiderschapsstijl bent; een veelzijdig 
persoon met humor en goed relativeringsvermogen. Iemand die relaties opbouwt op basis van 
helderheid en vertrouwen. En het liefst bijdraagt op coachende en dienende wijze met aandacht 
voor de kwaliteit van het onderwijs? Neem dan snel contact op voordat dit schooljaar voorbij is. Dan 
start jij misschien wel in het aankomende schooljaar op onze prachtige school, met goede sfeer op 
mooie locatie in Amstelveen. We bieden je een zachte landing. De huidige interim schoolleider kan 
een periode samen met je oplopen.  

Contact  

Heb je vragen over deze functie of wil je eerst informeel oriënteren? Bel mij dan. Als uitvoerend 
bestuurder van Vrijescholen Amsterdam, Erik Saal, kan je me bereiken via  06-28124438. Wil je direct 
solliciteren? Stuur je brief met CV voor 15 juli  ter attentie van Erik Saal naar: 
personeelszaken@vrijescholenamsterdam.nl 

De gesprekken vinden plaats in de week van 22-26 augustus. 
 
Meer weten over Stichting Vrijescholen Amsterdam, stichting waar de 7 vrijescholen basisonderwijs 
in Amsterdam en Amstelveen onder vallen, zie: www.vrijescholenamsterdam.nl  

  
De sollicitatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.  


