
 
Werken op de koning onder de scholen: 

 

Willem-Alexanderschool in Amstelveen 
 

Wij zijn per 1 augustus 2021 op zoek naar een: 

 

Enthousiaste adjunct directeur (in opleiding) 

 

Het gaat om een vacature die is ontstaan door het vertrek van de huidige adjunct directeur, 

die een mooie uitdaging is aangegaan als directeur van een andere school. 

Onze voorkeur gaat uit naar een adjunct directeur die één dag per week les wil geven aan een 

middenbouwgroep (op de maandag). 

De omvang van de functie is bespreekbaar: tussen de 0,6 en de 1,0 fte. 

 

De Willem-Alexanderschool is een middelgrote Kanjerschool van ruim 450 kinderen. Bij ons 

staat een veilige (leer)omgeving voorop. Zowel voor de kinderen, de ouders, het schoolteam 

als andere betrokkenen. Wij bieden toekomstgericht onderwijs waarbij thematisch werken 

verankerd is in onze aanpak. Wij geven op een eigentijdse manier les, uitgaande van de 

individuele behoeften van de kinderen. Wij geven nu voor het derde jaar 

vernieuwingsonderwijs. De komende twee jaren implementeren wij deze vorm van onderwijs 

in de hele school.  

Wie zoeken wij? 

- Je bent communicatief vaardig, je kan verbinden en je werkt vanuit vertrouwen 

- Je bent betrokken en daadkrachtig en je durft besluiten te nemen 

- Je geeft mede vorm aan de visie en het beleid van school 

- Je hebt visie op onderwijs en handelt hiernaar 

- Je bent (bijna) klaar met de opleiding tot schoolleider basis bekwaam of bereid deze 

opleiding te gaan volgen 

 

Wat bieden wij? 

- Een leuke afwisselende baan met enthousiaste en bevlogen collega’s 

- Een team met veel kennis en kunde 

- Een school die zich blijft professionaliseren en altijd op zoek is naar verbetering 

- Een school die passend onderwijs biedt maar ook grenzen aan durft te geven 

- Actieve ouders die positief betrokken zijn bij ons onderwijs 

- Een baan waarin je de kans krijgt je te ontwikkelen 

- Inschaling in salarisschaal A11, afhankelijk van ervaring 

Herken je je in dit profiel en ben je geïnteresseerd? Reageer dan vóór woensdag 12 mei 
door je sollicitatiebrief met cv op te sturen naar Angelique Levy, directeur. 
directie.willemalexander@ogamstelland.nl. We kijken ernaar uit je te ontmoeten! 

 

 

De Willem-Alexanderschool maakt deel uit van Onderwijsgroep Amstelland. Binnen de stichting wordt gewerkt 

met eerlijke en goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden voor alle personeelsleden  

(met een eigen academie en leernetwerken) 
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