Amstelwijs is de stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Dagelijks bezoeken ruim
3300 leerlingen onze 11 scholen. Amstelwijs is een veelzijdige organisatie. Naast reguliere scholen heeft Amstelwijs ook SBOscholen en Montessorischolen. De directeuren worden ondersteund door een bestuurskantoor en werken plezierig en collegiaal
samen in het directieoverleg. Voor meer informatie, zie ons visiedocument “Wie we zijn en wat we doen”, in te zien op onze site
bij ‘Strategisch Beleid’: www.amstelwijs.nl.

Amstelwijs is op zoek naar een:

Enthousiaste Schooldirecteur
WTF 0,8 – 1,0;schaal DB
voor OBS De Pioniers te Amstelveen. De huidige directeur heeft per 1 februari een nieuwe uitdaging gevonden als
directeur IKC.
OBS De Pioniers is een openbare buurtschool (200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen) met mooie resultaten. In de
ochtend geven we les in de hoofdvakken op een gedegen manier. Leerkrachten en leerlingen nemen hun
verantwoordelijkheid voor het leerproces. Leerkrachten werken met moderne en beproefde instructies, leermiddelen
en –materialen, die passen bij de leerlingenpopulatie. In de middag werken we aan ‘talentontwikkeling’, zoals dat
past bij deze tijd, waarbij aandacht voor kennis, communicatieve en sociaal-emotionele vaardigheden van belang zijn.
We doen dat met de projecten van “Jeelo”.
Wij bieden:
 Een volledig ambulante functie met ondersteuning van een adjunct-directeur
 Veel ruimte en eigenaarschap voor de professional
 Een leuke, bruisende school van een mooie, gemiddelde omvang in een gezellig, goed onderhouden gebouw
 Ondersteuning door het bestuurskantoor
Wij vragen iemand die:
 een inspirerend onderwijskundig leider is, die de huidige onderwijskwaliteit en het gekozen
onderwijsconcept ‘Jeelo’ omarmt en borgt.
 werkt vanuit ‘verbinding’ en ‘vertrouwen’ (Rijnlands Denken)
 graag op een school werkt waar veel kinderen van internationale kennismigranten zitten, de Engelse taal
voldoende beheerst en visie op nieuwkomersonderwijs heeft.
 kan bouwen aan een goed pedagogisch klimaat.
 met passie het verhaal van de school kan uitdragen.
Voor meer informatie: www.obsdepioniers.nl.
U kunt uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 22 januari 2019 mailen naar: info@amstelwijs.nl t.a.v. dhr. F.N. Cornet
MLE, directeur-bestuurder.

