Directeur

Kindercampus
Zuidas

Jij bent
een directeur...
…. die een groot OGO
onderwijshart heeft
…. die over grenzen
heenkijkt en inspireert
…. die affiniteit heeft met de
aanpak van Verbindend
Gezag
…. die van hard werken
houdt en ondernemend is
…. die binnen het team
verbondenheid,
gezelligheid en
persoonlijke aandacht
belangrijk vindt

sollicitatie@ooada.nl
Solliciteer hier
sollicitatie@ooada.nl

Het bestuur van OOADA zoekt voor Kindercampus Zuidas
in Amsterdam met ingang van augustus 2021 een directeur.
De school biedt
De Kindercampus op de Zuidas is een jonge school met een populatie
bestaande uit 70 verschillende nationaliteiten. De school verwacht door te
groeien van 16 naar 22 groepen. In 2024 wordt een nieuw schoolgebouw
opgeleverd. In het gebouw is ook kinderdagopvang en buitenschoolse opvang
gehuisvest. In de toekomst wordt dit in eigen beheer georganiseerd.
De Kindercampus is een OGO-school (Ontwikkelingsgericht Onderwijs).
Spel en ontdekkend en onderzoekend leren zijn kenmerkend voor het
onderwijs dat we verzorgen. Het team werkt gezamenlijk aan een gezond
pedagogisch klimaat. Dat wordt gedaan op basis van de aanpak van Haim
Omer (Verbindend Gezag). Voor de internationale leerlingenpopulatie wordt
geïnvesteerd in een sterk aanbod. Daarvoor is de Worldclass opgezet, een
nieuwkomersklas voor leerlingen die net in Nederland zijn.
Met de ouders wordt er in het Nederlands én Engels gecommuniceerd.
Het team is energiek, hardwerkend, kritisch en gedreven. Het borrelt van
ideeën en er is een enorme energie om met OGO en Verbindend Gezag door
te gaan. Ieder teamlid neemt deel aan een ontwikkelteam en draagt daarmee
bij aan de ontwikkeling van de school.

Dit wordt je uitdaging
Voor de komende jaren zijn er een aantal focuspunten:
●
Verder ontwikkelen en implementeren van het concept OGO.
●
Uitwerken van het internationale profiel inclusief het uitbouwen van het
aanbod voor Nederlands als tweede taal.
●
Input leveren in de ontwerpfase voor de permanente huisvesting.

Geïnteresseerd in de Kindercampus Zuidas?
Kijk voor een impressie op www.youtube.com/watch?v=7wwbcB3AGBc

Het profiel
Je bent een inspirerende en ondernemende directeur die de onderwijskundige en pedagogische visie van de
Kindercampus Zuidas kan borgen. Je hebt leidinggevende ervaring in het primair onderwijs. Je hebt minimaal een
afgeronde hbo-opleiding en bent in het bezit van het diploma schoolleider of je bent bereid om deze te volgen.
De directeur die we zoeken heeft een aantal kenmerken en kwaliteiten:

Jij als persoon
●

●
●
●

●

Je hebt een betrokken, ruimdenkende en empathische persoonlijkheid, je bent zichtbaar en benaderbaar voor
leerlingen, medewerkers en ouders.
Je bent flexibel, hebt lef, humor en relativeringsvermogen.
Je staat stevig in je schoenen t.o.v. leerkrachten en ouders.
Je schept plezier in het omgaan met ouders en leerlingen van verschillende internationale, culturele- en sociale
achtergronden.
Je bent stressbestendig en organisatorisch sterk.

Jij als onderwijskundig leider
●
●

●
●
●

Je werkt doelgericht aan onderwijsontwikkeling passend binnen de visie van de school.
Je bent iemand die op enthousiaste en inspirerende wijze samen met het team aan OGO werkt. Je sluit daarbij aan
op de huidige ontwikkelingen van de school en de kenmerken van de doelgroep.
Je kunt je vinden in de aanpak van Verbindend Gezag (Haim Omer).
Je creëert draagvlak binnen een team en je leidt bij lastige keuzes een goede besluitvormingsprocedure.
Je maakt de vertaalslag van onderwijsplannen naar ontwikkelteams.

Jij als leidinggevende van een team
●
●

Je werkt vanuit verbinding, vertrouwen en gedeeld leiderschap en respecteert verschillen binnen een team.
Je schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen, waarin ruimte is voor
ontwikkeling en talenten benut worden.

Jij als leider van de organisatie
●
●
●
●

●

Je stimuleert een werkklimaat, waarin medewerkers zich maximaal kunnen wijden aan leerlingen en lesgeven.
Je stemt relevante aangelegenheden af met ouder- en personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.
Je signaleert bijtijds problemen en knelpunten binnen de organisatie, je analyseert en stelt bij.
Je beheerst het Engels goed in woord en geschrift. Je bent in het bezit van Cambridge First Certificate B2 of
bereid dit te halen.
Je schrijft (jaar)verslagen, jaar- en schoolplannen, subsidieaanvragen en andere formele documenten.

Jij als ondernemer
●

●

●

●

●
●

Je houdt de visie vast, waarbij middelen op gebied van organisatie, groei, personeel en financiën worden ingezet
om onderwijskundige en pedagogische doelen te realiseren.
Je bent gericht op ontwikkelingen in de omgeving van de school (ouders, ontwikkeling van de buurt, groei,
internationalisering) en je weet daarbij de kansen voor de school te benutten.
Je monitort de processen rondom de nieuwe huisvesting en je bewaakt daarin de belangen en de visie van de
school.
Je onderhoudt samenwerkingsrelaties met instanties buiten de school (internationaal georiënteerde scholen,
welzijnsinstellingen, gemeente) en ontwikkelt deze verder.
Je presenteert en vertegenwoordigt de school op adequate wijze naar buiten toe, zowel schriftelijk als mondeling.
Je hebt een actief relatienetwerk.

De organisatie OOADA
De school valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA).
De stichting verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam Zuid en Centrum. Een boeiend gebied met 22 scholen die
vanuit hun eigen identiteit (Dalton, Montessori, Cultuurprofiel, Ontwikkelingsgericht) nauw met elkaar samenwerken.
Alleen goed onderwijs in niet voldoende, onze leerlingen hebben ook een uitdagend aanbod nodig. We vormen met
elkaar een dynamische organisatie waarin professionals de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Onze blik is op de
toekomst gericht, we leggen de lat hoog, we zijn eigenwijs en bevlogen.

Praktische informatie en procedure
Als deze vacature jou aanspreekt en je je in dit profiel herkent, horen wij graag van je.
Het betreft een functie voor 0,8-1.0 fte. De directeur zal bezoldigd worden volgens de CAO Primair Onderwijs schaal D12
(max. € 5.527 per maand, bij een fulltime-aanstelling).
De aanstelling gaat in op 1 augustus 2021.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Je kunt je brief met CV en motivatie voor 5 juni 2021 mailen naar sollicitatie@ooada.nl, t.a.v. Jona Isaac (P&O),
onder vermelding van sollicitatie Kindercampus Zuidas.
Voor meer informatie over de school en het bestuur kan je terecht op de websites: www.kindercampuszuidas.nl of
www.ooada.nl of neem contact op met Jan Hus, bestuurder a.i. OOADA via 020-5776040.
Geïnteresseerd? Kijk voor een impressie van de school op www.youtube.com/watch?v=7wwbcB3AGBc
De gesprekken staan gepland op 14 en 21 juni 2021.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Solliciteer
sollicitatie@ooada.nl

hier

