Een locatiedirecteur
Enthousiast, positief ingesteld, met een
hands-on mentaliteit.
SBO Het Spectrum | 0.6 FTE | Schaal A11
Altijd uitzicht op een vaste aanstelling | Andere wensen zijn altijd bespreekbaar, kom op gesprek!
Voor iedere werknemer Amsterdamse Stedentoeslag en Arbeidsmarkttoelage.
Ben jij een enthousiaste, positief ingestelde locatiedirecteur met een hands-on mentaliteit? Ben je toe aan
een nieuwe uitdaging? Zoek je iets speciaals? Dan zijn wij op zoek naar jou!
SBO Het Spectrum is voor de locatie IJburg op zoek naar een locatiedirecteur.
Onze school
Het Spectrum is een kleine, warme school met twee vestigingen: Een vestiging in Oost (James Watt) en
een vestiging op IJburg (dependance). De school heeft in totaal 143 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. De
vestiging op IJburg heeft drie groepen en staat aan de start van prachtige, nieuwe ontwikkelingen! De
school heeft één directeur voor beide locaties. Onze zoektocht gaat uit naar een positief ingestelde
locatiedirecteur met een hands-on mentaliteit voor de locatie IJburg.
In ontwikkeling
De komende periode zal de dependance een opknapbeurt krijgen: alle verdiepingen worden opnieuw
geschilderd, toiletten worden opgeknapt en er is voor alle groepen nieuw meubilair besteld. Hiermee
creëren we één lijn, rust en daarmee een groter veiligheidsgevoel. Daarnaast zijn we zojuist gestart met
PBS (Positivie Behavior Support): Heldere kaders om op een positieve manier goed gedrag aan te leren en
te bekrachtigen. Verder gaan wij de komende jaren zowel als team als met de hele school het
onderwijsaanbod nog beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een visie-traject over
hoe wij dit zien en willen bereiken staat al in de planning! Zoals je kunt lezen, zijn wij hard bezig om onze
dependance een sterke, pedagogische basis te geven. Wij zijn op zoek naar een locatiedirecteur die samen
met ons wil deze mooie school verder wil helpen ontwikkelen.
Onze functie
Je levert een belangrijke bijdrage aan het reilen en zeilen van de school. Denk hierbij aan de
onderwijsontwikkeling en de teamontwikkeling. Ook neem je deels de dagelijkse leiding op je. Je hebt
coördinerende taken en verricht werkzaamheden op strategisch en beleidsniveau.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste locatiedirecteur die:
✔ een hands-on mentaliteit heeft;
✔ leidinggevende kwaliteiten heeft;
✔ in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs;
✔ bij voorkeur ervaring heeft binnen het speciaal basisonderwijs;
✔ goed kan communiceren met ouders, team en leerlingen;

✔ een positieve grondhouding heeft;
✔ bij voorkeur ervaring heeft met PBS;
✔ een management opleiding heeft gevolgd, ermee bezig is of bereid is deze te gaan volgen.
Wat bieden wij?
● salarisschaal A11;
● werktijdfactor 0,6;
● betrokken leerkrachten met hart voor de school;
● een school in ontwikkeling waarbij we belang hechten bij het neerzetten van een stevig pedagogisch
klimaat en ouderbetrokkenheid;
● scholingsmogelijkheden;
● daarnaast ontvangen alle personeelsleden van Het Spectrum twee schooljaren een toelage van
gemiddeld 8 procent van hun loon;
● via de gemeente Amsterdam zijn er mogelijkheden voor een extra reiskostenvergoeding.
Herken jij jezelf hierin en begint het al te kriebelen om aan de slag te gaan? Stuur dan je sollicitatiebrief
met CV naar Edith du Fijan, e-mail: e.dufijan@sbospectrum.nl. Meer informatie over onze school is te
vinden op www.sbospectrum.nl.
Meer informatie over onze school is te vinden op www.sbospectrum.nl.

