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Wij zijn op zoek naar een bevlogen en toegankelijke schoolleider met een antroposofische
achtergrond of affiniteit met het antroposofische gedachtengoed. Ben je nu leidinggevende
in een ander werkveld dan het onderwijs? Draag je het vrijeschoolonderwijs een warm hart
toe en ambieer je de functie van directeur op een basisschool? We staan altijd open voor
een oriënterend gesprek.
Schoolleider worden bij Geert Groote School 2 Amsterdam is kiezen voor vernieuwend
onderwijs: onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid
aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. En bovenal een school
met een goede sfeer waar kinderen, medewerkers en ouders zich prettig en welkom
voelen. In deze rol krijg je veel ruimte om verder vorm te geven aan de ontwikkeling van de
school.
De vrije school anno 2019 staat midden in de samenleving. Dat toont de toenemende
belangstelling. Steeds meer ouders en leerlingen weten de vrije school te vinden. Landelijk
is het aantal leerlingen de afgelopen tien jaar met ruim 30 procent gegroeid. En het aantal
leerlingen op een vrije school in Amsterdam neemt jaarlijks met 5% (lagere school) en 8%
(middelbare school) toe.
Ouders kiezen voor de vrije school vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming
en de talentontwikkeling van leerlingen. Op onze school staat het kind centraal: het
onderwijs sluit zo veel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de
kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de
huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren. De visie van de vrije
school is niet geladen met de ambitie om hoog te scoren op internationale rankings van
toetsen, maar komt vanuit de wil de leerlingen voor te bereiden op de wereld van de
toekomst.
De Geert Groote School heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stabiele, goed
functionerende en kwalitatieve organisatie, waarbinnen ieder zich uitgedaagd weet zichzelf
te ontwikkelen en tevens de kracht van de gezamenlijkheid wordt bevorderd.

Fleurie | ouder
“Door de eigen, antroposofische, identiteit heeft onze school een regiofunctie.
Dit houdt in dat veel ouders een stuk reizen, vanuit de stad of net daarbuiten,
om hun kinderen op deze school te laten “worden wie ze zijn”. Die fijne
betrokkenheid voel je terug in de school: het leren met hoofd, hart en handen
wordt bewust ondersteund door de ouders. Waar nodig en mogelijk dragen
ouders bij aan de ondersteuning van het onderwijs met ouderhulp maar ook met
de ontwikkeling van eigen initiatieven zoals een schoolkrant en een energiecommissie. Dat
de ruimte er is om die verbinding aan te gaan, dat vind ik echt een enorme toegevoegde
waarde van de Geert Groote School 2. Zo kunnen we de kinderen meegeven hoe
waardevol het is om bij te dragen aan een gemeenschap.”

Bart | bestuurder
“Vrije scholen bieden een breed pakket: sociaal-emotionele ontwikkeling,
samenwerken, creativiteit en cognitieve vakken. Dat bereidt kinderen op alles
voor. Vrije scholen sluiten ook aan bij de duurzaamheidstrend. Aandacht voor
het milieu, voor de natuur, voor zelfgemaakte dingen zijn synoniem met het
antroposofische onderwijs, maar spreken ook steeds meer niet-antroposofen
aan. Meer dan driekwart van de ouders van vrijeschoolkinderen heeft zelf geen vrije
school gedaan”.

Els | leerkracht
“Op onze vrije school vieren we uitgebreid de seizoenen en laten we de
kinderen kennis maken met de rijkdom van de natuur. De ontplooiing van
sociale en ambachtelijke vaardigheden zijn op de vrijeschool even belangrijk
als de ontwikkeling van het intellectuele vermogen. En dat is iets wat ik ieder kind
gun.”
Wat ga je doen
Als boegbeeld van de school ben je zowel binnen als buiten de school toegankelijk en
zichtbaar. Op inspirerende wijze, met duidelijk en transparant leiderschap, ontwikkel je in
dialoog met de medewerkers een visie t.a.v. leerplan en didactiek vanuit het
antroposofisch gedachtegoed.
Je hebt aandacht voor de ontwikkeling van het team als geheel en de individuele
teamleden door hen te motiveren en talenten te benutten. Samen met het team anticipeer
je op en vertaal je onderwijskundige ontwikkelingen naar concreet beleid dat past bij de
missie en visie van de school. Je bent in staat een heldere gezamenlijke visie te
formuleren, anderen daaraan te committeren en bent gedreven om vanuit deze visie tot
concrete resultaten te komen.
Je bent budgetverantwoordelijk en in de uitvoering verantwoordelijk voor het personeels-,
organisatorisch-, huisvestings- en financieel beleid van de school. Je behartigt de
belangen van de school en werkt nauw samen met het bestuur en je collega-directeuren

van de vrije scholen binnen de stichting. Je bent goed in staat belanghebbende partijen
(personeel, ouders, stichting etc.) met elkaar te verbinden.

Wat breng je mee
Je zet daadkrachtig de gemeenschappelijke koers uit, geeft betekenis aan relevante
ontwikkelingen en weet anderen mee te krijgen. Je beschikt over een verbindende en
koersvaste leiderschapsstijl. Je hebt oog voor het welzijn van mensen, maar bent ook
zakelijk en in staat mensen aan te spreken en aan afspraken te houden.

• HBO - /academisch werk- en denkniveau.
• Een afgeronde schoolleidersopleiding of vergelijkbare managementopleiding.
• Een antroposofische achtergrond of aantoonbare affiniteit met het antroposofische
gedachtengoed.

• Ervaring met het leidinggeven aan professionals.
• Ervaring met bedrijfsvoering, waaronder HR, ICT, formatie, huisvesting en financiën.
• Veelzijdig persoon met humor en relativeringsvermogen.
Wat we je bieden

•
•
•
•
•

Een salaris van max € 4.791 (o.b.v. fulltime).
Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie conform de CAO-PO.
Mogelijkheid van extra reiskosten vergoeding.
De school staat nabij het NS-station Amsterdam zuid in een prachtig pand.
Een school met een goede sfeer waar kinderen, medewerkers en ouders zich prettig en
welkom voelen. Medewerkers zetten zich met hart en ziel in. Medewerkers, ouders en
kinderen zijn trots op hun school en dit straalt de school ook uit.

Interesse?
Eerst oriënteren? Neem dan vooral contact op met Bart 06 52314170, Els 06 50276723 of
Fleurie mr@ggsroeske.nl voor een informeel en oriënterend gesprek (1 op 1). Je reactie
wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Al meteen een brief en CV indienen? Mail dan
naar barthurkxkens@soltane.nl. We ontvangen je reactie graag uiterlijk 25 oktober 2019.

