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Voor openbare basisschool De Globe in Amster-

dam Nieuw-West zoeken wij per 1 maart 2021 

een parttime adjunct directeur (0,6 fte).  

 

Je hebt de wilskracht om door te zetten, ook als 

het even moeilijk is en je bent niet bang om fou-

ten te maken. Je geeft op inspirerende én open-

hartige wijze, samen met de directeur, leiding 

aan het team. Je houdt ervan om complexe uitda-

gingen om te buigen naar een krachtige schoolor-

ganisatie. Je gaat mee op ontdekkingsreis om nog 

beter vorm te geven aan onze missie: met plezier 

op weg naar een stevige basis!  

 

Als onze nieuwe collega geef je leiding aan team-

ontwikkeling en aan onze professionele cultuur, 

waarin teamleren een grote plek heeft. Je houdt 

van samen werken, leren én samen plezier ma-

ken. Verder beschik je over:  
● aantoonbare onderwijskundige en leidingge-

vende ervaring in het basisonderwijs; 

● planmatige vaardigheden die je in kunt zetten als 

procesbegeleider; 

● de vaardigheid om mensen te inspireren en bege-

leiden vanuit kennis, ervaring en enthousiasme; 

● affiniteit met de doelgroep van de Globe (cultu-

reel divers en NT2) en de breedte van de school-

organisatie; 

● een afgeronde relevante HBO/WO-opleiding. 

 

Openbare basisschool De Globe 

Wij zijn een basisschool in het hart van Osdorp. 

Wij zijn een multiculturele buurtschool, en wij ge-

loven in het potentieel van al onze kinderen. De 

principes van de growth mindset staan bij ons 

centraal. Om de leerlingen een gebalanceerde 

ontwikkeling en stevige basis te bieden, is er een 

breed aanbod beschikbaar.  

 

Dat aanbod wordt verzorgd door mensen vanuit 

verschillende rollen en expertises binnen ons team. 

Naast een team van professionele leerkrachten, is 

er bijvoorbeeld een doe-lab leerkracht, een atelier-

docent en een gymdocent die als beweegexpert een 

gezonde leefstijl in en rond de school stimuleert. Ie-

der heeft een rol in de ontwikkeling en het leren 

van de kinderen, samen staan wij om hen heen. Pe-

dagogisch Tact is wat ons verbindt.  

 

Wat wij bieden 

Een aantrekkelijke functie in een goed samenwer-

kend team waar vanuit een positieve oplossingsge-

richte houding wordt gewerkt. Er is volop ruimte 

voor scholing en ontwikkeling. De aanstelling heeft 

een omvang van 0,6 wtf (3 dagen).  

 

Het salaris bedraagt maximaal €4.434,- bruto per 

maand (salarisschaal A11 van de CAO PO bij een 

volledige werkweek). Inschaling is afhankelijk van je 

opleiding en ervaring. 

 

Meer informatie 

Kijk op deze link naar de online omgeving. 

Heb je een vraag over deze vacature? Neem 

dan telefonisch of via WhatsApp contact op 

met Erwin Bolt, directeur: 06 46293113. 

 

Interesse? 

Solliciteer snel en gemakkelijk, maar voor 25 

januari 2021. We zien je CV en motivatie-

brief graag tegemoet. Je kunt deze mailen 

aan erwin.bolt@obs-deglobe.nl. 

 

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in 

de week van 25 januari; de tweede gesprek-

ken in de week van 1 februari. 

https://werkenbij.stwt.nl/cooeperatieve-adjunct-directeur-0-6-fte?token=762c8e4cd7e62ce9071befe08dc3e3d7
mailto:erwin.bolt@obs-deglobe.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coöperatieve  

adjunct-directeur (0,6 fte) 
 

 

 
 

Profielschets 
 
Na een periode van een duo-directeurschap, is er momenteel nog één directeur op de 
Globe. Er wordt gezocht naar een adjunct-directeur die ondersteunende taken en aanvul-
lende kwaliteiten brengt in de huidige directiestructuur. Onder eindverantwoordelijkheid 
van de zittende directeur zal de adjunct-directeur mede vormgeven aan het onderwijs-
kundig proces op school. Ook het verder uitrollen van de lerende organisatie en het per-
soneelsmanagement zal onderdeel van het takenpakket worden. 
 
- Werken vanuit visie 

De afgelopen jaren is er vormgegeven aan een nieuwe visie op goed onderwijs. Deze 
dient verder bestendigd te worden. De adjunct-directeur dient zich te kunnen vinden in 
deze nieuwe visie op goed onderwijs. Bovendien kan hij/zij de rol als procesbegeleider in 
verschillende samenstellingen aannemen. De adjunct-directeur adviseert de directeur 
hierbij en gezamenlijk geven zij vorm aan de pedagogische, didactische en organisatori-
sche uitvoering van de visie.  
 
- Gericht op samenwerking en open communicatie 

De school is een lerende organisatie, waarbinnen open en transparant gecommuniceerd 
wordt (waar mogelijk). We zien een grote waarde in het gezamenlijk ontwerpen en on-
derzoeken, opdat de school van ons allemaal is. De adjunct-directeur kent de verschil-
lende rollen binnen de school goed en weet teamleden passende coaching en begeleiding 
te geven. Middels scherpe vragen en diepere reflectie versterkt de adjunct-directeur de 
professionele cultuur binnen de school. Hij/zij is bekend met de kwaliteitsvraagstukken 
binnen een schoolorganisatie en kan hier adequaat op inspelen. 
 
- Staat in relatie tot de omgeving 

Werken op de Globe betekent werken binnen een dynamische, multiculturele omgeving. 
Affiniteit met verschillende culturen, als ook interesse in het werken met nieuwkomers. 
Waardering uitspreken en begrip hebben voor al deze culturele verschillen typeren de ba-
sishouding van de adjunct-directeur. Contact van nieuwsgierigheid en interesse maakt dat 
de adjunct-directeur ook een spil is tussen school, leerlingen en oude 
 
 
 
 
  


