De Flevoparkschool staat middenin de samenleving; letterlijk en figuurlijk. Met onze locatie in
Amsterdam Oost trekken we een heel diverse groep leerlingen aan met verschillende culturele
achtergronden. Hen voorbereiden op een kansrijke toekomst is onze missie en meteen een
prachtige uitdaging. Daarbij tellen de ambities van de ouders mee én onze eigen visie op goed
onderwijs ‘naar ons hart’.
Hier staan we voor
-

We leren en werken met plezier!

-

Dat doen we in een omgeving die iedereen uitdaagt verder te groeien tot wat hij of zij wil zijn

Wij zijn z.s.m. op zoek naar een

bouwcoördinator en lid van ons management team
minimale omvang min. 0,6 FTE waarvan 0,4 dagen ambulant
uitbreiding met meer lesgevende taken en ICT (0,2 – 0,4) behoort tot de mogelijkheden

Waar zijn wij naar op zoek naar een collega die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leidinggevende ervaring (middenmanagement) heeft in het onderwijs
Sterk in de schoenen staat
Feedback kan geven en ontvangen
Affiniteit heeft met de midden en bovenbouw
Autonoom is en goed voor zijn/haar mening durft op te komen
Lijnen uitzet en voortgang bewaakt
Enthousiast en leergierig is
Stressbestendig is
Kan helikopteren
Denkt in oplossingen
Goed kan samenwerken
Een bijdrage levert aan een positieve teamsfeer
Een bijdrage wil leveren aan het door vertalen van de schoolvisie naar de praktijk.

En bij voorkeur bekend is met:

•
•
•
•
•
•

Teamontwikkeling
ICT
Werken in de cloud, digitaal toetsen
Analyseren van de toetsen
Het maken van plannen op basis van de analyse
Parnassys leerlingvolgsysteem

Wij bieden:
•
Een fijne school
•

Een school in beweging

•

Een deskundig en betrokken team

•

Geweldige kinderen

•

Enthousiaste ouders

Voor meer informatie over onze school en de vacature kan je contact opnemen met:
Alwin van Halm, directeur Flevoparkschool directie@flevoparkschool.nl
Telefonisch informatie inwinnen is ook mogelijk via 020-6942591 bij Alwin van Halm of Orpha Nunes
coördinator onderbouw
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gesteld. Wij ontvangen graag jouw motivatiebrief
en cv uiterlijk zondag 09-02-2020. Sollicitatiegesprekken worden in de week de week 7 en week 8
ingepland. Je kunt mailen naar Alwin van Halm (directeur).

Functietitel
Bouwcoördinator, MT lid en groepsleerkracht, ICT coördinator
Plaatsingsdatum
28-01-2020
Soort vacature
parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE: 0,6-1,0

