Openbare basisschool Joop Westerweel zoekt per 1 augustus 2018 een

directeur 0,8-1,0 fte
ondernemend

besluitvaardig

inspirerend

verbindend

De school
Openbare bassischool Joop Westerweel in De Baarsjes is een Alles-in-één school met ruim 350 kinderen. De
school is een Vreedzame school in een Vreedzame wijk in ontwikkeling. Het schoolmotto is: Wij leren de
kinderen leren. De school stimuleert kinderen te communiceren, hun gevoelens te onderkennen en te uiten,
conflicten op te lossen en hun zelfstandigheid te ontwikkelen. De school is volop in ontwikkeling en gehuisvest
in een ruim opgezet gebouw op een unieke plek in Amsterdam. Zie ook www.joopwesterweelschool.nl en
www.awbr.nl
De directeur die wij zoeken herkent zich in het volgende
• Beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding en ervaring als leidinggevende in het onderwijs
• Is bekend met het concept van de Vreedzame School
• Is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en uitdagingen in het onderwijs, en gaat deze
uitdagingen met ambitie, optimisme en enthousiasme aan
• Heeft aantoonbaar ervaring met maken en implementeren van beleid en de ontwikkeling van een
onderwijsvisie, en is in staat om samen met het team deze koers te ontwikkelen
• Werkt ondernemend, flexibel en planmatig
• Heeft een visie op en ervaring met gedifferentieerd lesgeven
• Heeft goede contactuele en communicatieve eigenschappen en is een bruggenbouwer
• Heeft zorg en aandacht voor kinderen en ouders en verbindt hen met de school
• Ziet en maakt gebruik van de kwaliteiten en talenten van medewerkers, kinderen en ouders
• Is toegankelijk, empathisch, relativerend en daadkrachtig
Wij bieden
• Een gemengde school met veel buitenschoolse activiteiten
• Een talentvol en deskundig team en een goed pedagogisch klimaat
• Een actieve en betrokken oudergroep
• Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling
• Een inspirerende en ambitieuze werkomgeving
• Ondersteuning door het bestuurskantoor en collega-directeuren
Nadere informatie over de functie, de school en AWBR kunt u verkrijgen bij de heer M.H.M. Voerman,
bestuurder van AWBR (020 5150440). U kunt uw sollicitatie tot en met 5 maart 2018 sturen naar
m.voerman@awbr.nl onder vermelding van ‘sollicitatie directeur Joop Westerweel’. De eerste gesprekken zijn
gepland op 19 maart 2018, de tweede gespreksronde is op 29 maart 2018. De sollicitatiecode CAO-PO is van
toepassing.
Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld.

