OBS Westerpark zoekt per 1 januari 2021 een nieuwe
Directeur (0,8 – 1,0 fte)
Daadkrachtig Communicatief Verbindend
De functie
Je geeft leiding aan een betrokken team en je bent het gezicht van de Westerparkschool. Vanuit een
duidelijke onderwijskundige visie bepaal je de koers van de school, zodat alle leerlingen zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Niet alleen de cognitieve, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen staat hierin centraal. Je werkt planmatig aan de verdere implementatie en borging van
eigentijds onderwijs.
Je investeert in een lerende organisatie met een professionele cultuur, waarbij eigenaarschap en
verantwoordelijkheid verder worden ontwikkeld. Je bent open minded, ondernemend, daadkrachtig
en verbindend, maar durft ook te confronteren als het om goed onderwijs gaat. Je benut je ervaring
bij het organiseren van en leidinggeven aan de school. Je houdt rekening met de belangen, positie en
verantwoordelijkheid van teamleden, medezeggenschap, ouders en leerlingen in een open klimaat,
waarbij alle betrokkenen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Een interessante functie voor
een ambitieuze leidinggevende, die het onderwijs iedere dag verder wil verbeteren.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

een school met volop kansen om je verder te ontwikkelen
een enthousiast en gedreven team met hart voor de kinderen
een op samenwerking gericht team van collega-directeuren en professionele ondersteuning
door de medewerkers van het bestuurskantoor
inschaling conform de CAO PO met diverse aanvullende arbeidsvoorwaarden

Onze organisatie
De Westerparkschool is een van de 18 basisscholen van Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR),
een schoolbestuur voor openbaar primair onderwijs in het Amsterdamse stadsdeel West. AWBR
telde ruim 5000 leerlingen op 1 oktober 2019 en ruim 500 medewerkers.
De Westerparkschool
Goede onderwijsresultaten behalen in een veilige en prettige leeromgeving staat op de
Westerparkschool centraal. Dat doen we door onze leerlingen actief te betrekken bij de lessen en
veel aandacht te besteden aan samenwerken en het goed omgaan met elkaar. De Westerparkschool
is een Vreedzame School (aangesloten bij Eco-Schools) met een gemengde leerlingenpopulatie. Onze
school is een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit.

Onze circa 300 leerlingen zijn verdeeld over twee mooie locaties met ieder een inpandige voorschool
in de populaire woonwijk Westerpark nabij het centrum van Amsterdam.
Zie voor meer informatie: https://westerparkschool.nl/, www.awbr.nl en ook onze vacaturewebsite
https://www.watjijwilt.amsterdam/de-scholen/westerpark-school/ .

Wat vragen wij?
Competenties & vaardigheden
• Je geeft met enthousiasme, ambitie en daadkracht leiding aan de school.
• Je zet je leidinggevende ervaring in om het team te coachen en begeleiden in het verder
versterken van een professionele cultuur.
• Je bent in staat vanuit een eigentijdse onderwijskundige visie op innovatieve en verbindende
wijze sturing te geven aan veranderingsprocessen.
• Je bent communicatief sterk, empathisch en staat open voor feedback.
• Je hebt een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: je weet om te gaan met
verschillende meningen en belangen en biedt ruimte aan medewerkers.
• Je bent in staat een klimaat scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd,
gestimuleerd en gewaardeerd voelen.
• Je bent een zichtbaar boegbeeld voor kinderen, ouders en teamleden en je bewust van je rol
als schoolleider in een grootstedelijke omgeving.
• Je weet de Westerparkschool (nog) beter te profileren in de wijk en in de stad.
• Je weet ouders actief bij de school te betrekken en hebt een visie op educatief partnerschap.
Functie-eisen
• Je hebt een afgeronde opleiding tot vakbekwaam schoolleider en ervaring als leidinggevende
in het onderwijs.
• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
• Je beschikt over integrale managementkwaliteiten op het terrein van visieontwikkeling,
personeel, onderwijs en bedrijfsvoering.
• Je bent voorstander van openbaar onderwijs en bereid actief bij te dragen aan de
ontwikkeling van AWBR.

Selectieprocedure
Is je interesse gewekt? Nadere informatie over de functie, de school en AWBR kun je verkrijgen bij
Theo Hooghiemstra, bestuurder van AWBR (020-5150440). Je kunt je sollicitatie tot en met zondag
27 september 2020 sturen naar info@awbr.nl onder vermelding van ‘sollicitatie directeur OBS
Westerpark’. Naast de sollicitatiebrief stellen we een kort presentatiefilmpje (van hooguit 1 minuut)
op prijs. De eerste gesprekken vinden plaats op 7 oktober 2020 op het bestuurskantoor van AWBR.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

