Adjunct-Directeur
voor de Evangelische Basisschool Crescendo
Basisschool Crescendo in Amsterdam Zuidoost zoekt per direct een fulltime ambitieuze adjunct-directeur (m/v).
Over Basisschool Crescendo
Een Christelijke school van de Evangelische broedergemeente in Amsterdam Zuidoost, midden in de wijk. Een van
de drie basisscholen in de Brede school Kortvoort. Dat is basisschool Crescendo!
De school telt 17 groepen en heeft een multiculturele leerling populatie en biedt onderwijs op maat. Dat wil zeggen
het waarmaken dat er voor iedere leerling een plek is. Daartoe heeft de school een eigen Voorschool, een
interventieklas/schakelklas, een huiswerkklas (leerlab) en worden er dagelijks na schooltijd Brede school activiteiten
aangeboden. Talentontwikkeling en aandacht voor de kracht van ieder kind worden daarbij bijzonder belangrijk
geacht. De school werkt met een continurooster.

Wij zoeken een adjunct-directeur die,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samen met de directeur, op basis van missie en visie, beleidsvoornemens formuleert en deze inhoudelijk
vorm gaat geven in samenwerking met het team;
onderwijservaring en brede kennis van de ontwikkelingen in het basisonderwijs heeft en in staat is om de
onderwijskundige visie en kwaliteitszorg van de school verder te ontwikkelen en te vertalen in concreet
handelen;
beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden om goed samen te werken met collega’s,
professionals kan aansturen en bovenal de directeur gevraagd en ongevraagd ondersteunt en adviseert;
de directeur bij afwezigheid vervangt
samen met de directeur verantwoordelijk is voor de personele zorg, het personeelsbeheer zoals de
ontwikkeling van de medewerkers en hen daarbij begeleidt;
kennis heeft van schoolautomatisering en het werken met verschillende programma’s als Microsoft Office,
Windows en ParnasSys;
Een goede organisator is, kan coördineren, stimuleren, confronteren en inspireren om zo het beste uit het
team te halen.
de identiteit van de school bewaakt;
een schoolleidersopleiding gevolgd heeft of bereid is te gaan volgen.

Het bestuur gaat voor een adjunct-directeur die drie dagen vrijgesteld is van lesgevende taken en toekomstgericht
wil meedenken met de school. Ook iemand die stevig in zijn of haar schoenen staat, flexibel is en plezier heeft in zijn
of haar werk en dat uitstraalt.
Wat wij u kunnen bieden,
Een school met een enthousiast en gedreven team in een prettige werkomgeving en goede onderlinge
samenwerking. Betrokken ouders en enthousiaste, leergierige leerlingen. En een bestuur met een luisterend oor en
open mind voor haar medewerkers. Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie conform de lopende CAO-PO
Contact:
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevr. G. Acton via: 06-4103 7175 of met de
dhr. G. Lashley via: 06-5348 6636. Brieven met uitgebreide motivatie en cv kunnen tot en met vrijdag 29 maart 2019
worden gestuurd naar: het bestuur van de Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente t.a.v. dhr. G.
Lashley Kortvoort 61c, 1104NA Amsterdam Zuidoost en/of naar het mailadres: glenn.lashley@crescendoschool.nl.

