
Amstelwijs is een stichting voor Openbaar Primair Onderwijs met 
scholen in Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel en Nes aan de 
Amstel. Dagelijks bezoeken ruim 3200 leerlingen onze scholen. 
Naast reguliere scholen, heeft de stichting ook Montessorischolen 
en SBO-scholen. De directeuren worden ondersteund door een 
stafbureau. Amstelwijs is dankzij een recente reorganisatie financieel 
gezond en heeft hoge ambities.

Voor SBO De Schakel in Amstelveen zijn wij voor zo spoedig mogelijke indiensttreding op zoek naar een:

Wij bieden:
• Een uitdagende functie en de mogelijkheid om de school een 
 stevige rol te geven in het Passend Onderwijs
• Een enthousiast team
• Een ruim schoolgebouw met een mooie buitenruimte
• Extra mogelijkheden dankzij kwaliteitsimpulsgelden van 
 de gemeente
• Een volledig ambulante functie, evt. met ondersteuning door 
 een adjunct-directeur 
• Ondersteuning door een stafbureau

Wij vragen:
• Iemand met ruime ervaring in het SBO of SO,
 bij voorkeur in een managementfunctie
• Een planmatig werkende schoolleider met hart voor het
 speciaal basisonderwijs en zorgleerlingen
• Iemand die vanuit een duidelijke visie op SBO en 
 Passend Onderwijs een sterke inhoudelijke bijdrage levert
• Een inspirerend People manager
• Iemand die zichtbaar betrokken is bij leerlingen, ouders en team
• Iemand die constructief samenwerkt met de collega 
 SBO-scholen binnen het SWV

U kunt uw sollicitatiebrief uiterlijk 13 januari 2013 sturen naar: info@amstelwijs.nl t.a.v. dhr. F.N. Cornet, directeur-bestuurder.
De eerste ronde gesprekken staat gepland op 22 januari (’s avonds) en 23 januari (’s middags). De tweede ronde op 28 en 29 januari (’s avonds).  

SBO De Schakel wordt bezocht door bijna 120 leerlingen. Aan de school is ook een JRK-groep verbonden. 
Het team bestaat uit mensen die, met passie voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte, collegiaal samenwerken. 
De vorige directeur heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een grotere SBO-school. Momenteel is er een interim directeur aangesteld.  

Voor meer informatie, zie www.amstelwijs.nl/vacatures
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