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Jij biedt
Als adjunct-directeur van de 14e Montessorischool sta je de komende jaren voor 
enkele mooie uitdagingen:
●	  Verder uitwerken van de ambities in ons schoolplan, waaronder de invoering  

 van een nieuwe rekenlijn.
●	  Het herzien van ons cultuurbeleidsplan.
●	  Uitwerken van de plannen en ideeën van de Kindercampus ‘de Jordaan’.

14e Montessorischool De Jordaan biedt
De 14e Montessori Openbare Basisschool (OMBS) De Jordaan is een door de Neder- 
landse Montessori Vereniging erkende montessorischool. Wij werken in ‘brede’ 
bouwen (drie jaargroepen), waar de ontwikkeling en ontplooiing van het kind centraal 
staat. Wij hebben een open blik naar eigentijdse ontwikkelingen in het onderwijs.
De school telt circa 420 kinderen, verdeeld over 17 groepen. De schoolpopulatie 
is een afspiegeling van de buurt waarin hij staat en kenmerkt zich door een 
cognitief sterke populatie met verschillende achtergronden. De ouders zijn actief 
en betrokken bij hun school. Wij werken in een fijne en prettige sfeer met elkaar.
Het team is enthousiast en betrokken en werkt vanuit de montessoriprincipes 
aan het vormgeven van het onderwijs en de ontwikkeling daarvan. Onze school is 
trots op het werken met de methode Da Vinci, waarin alle vakken samenkomen 
en waar onze uitstapjes en excursies in geïntegreerd zijn. De school biedt een 
breed aanbod van arrangementen voor kinderen, gegeven door docenten met 
een relevante specialisatie. 

OOADA biedt 
Onze school maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Onderwijs aan de 
Amstel (OOADA). Dit schoolbestuur verzorgt openbaar onderwijs op 22 scholen 
in Amsterdam Centrum en Zuid. OOADA bestaat uit onder meer uit 
Daltonscholen, Montessorischolen, OGO en Cultuurprofielscholen. De scholen 
werken nauw met elkaar samen en er zijn verschillende netwerken actief 
(directienetwerk, IB-netwerk, ICT, Move, startersbijeenkomsten)
Het schoolbestuur ondersteunt actief nieuwe initiatieven.
Samen vormen wij een dynamische organisatie waarin professionals ruimte 
krijgen om zich te ontwikkelen. We leggen de lat hoog, zijn eigenwijs, bevlogen en 
houden onze blik gericht op de toekomst! 
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fte 0,8 - 1,0  ●			deels met 
lesgevende taak

Jij bent
een adjunct-directeur...
... die het montessorionderwijs 

een warm hart toedraagt en 
samen met directeur en team 
daaraan verder vormgeeft 

… die sterk, sociaal en 
verbindend is

… die anderen inspireert en een 
goede balans vindt tussen 
ruimte geven en sturen 

Onze school is
gelegen in een autovrije straat 
midden in de Jordaan met een 
uniek vormgegeven groen 
schoolplein, dat uitnodigt tot 
veel activiteiten. Op het dak 
van één van onze gebouwen 
liggen de schooltuintjes voor 
de onderbouw. Groen in de 
binnenstad!

Solliciteer hier



Het profiel
Wij zoeken een adjunct-directeur, die bij voorkeur in het bezit is van het montessoridiploma of bereid is de montessori 
nascholing voor directieleden te volgen. De adjunct-directeur is onderdeel van het MT, waar ook de bouwcoördinatoren 
en de Intern Begeleiders toe behoren. 
De functie vraagt om de volgende kwaliteiten:

Over jou
●	 Je deelt de pedagogische uitgangspunten die horen bij de montessorivisie en laat deze zichtbaar terugkomen in de 

stijl van leidinggeven.
●	 Je kunt helder communiceren met de kinderen, ouders en het personeel van de school.
●	 Je bent hartelijk, empathisch en kan verbindend optreden binnen het team. 
●	 Je bent in staat mede leiding te geven aan professionals zoals het MT en het zorgteam en bewaakt daarbij de   

 beleidskaders en draagt deze actief uit.
●	 Je kunt leerkrachten ondersteunen en coachen, zowel op het onderwijskundige als organisatorische vlak.
●	 Je kunt inhoudelijk de discussie aangaan met de directeur.
●	 Je bent in staat om werkzaamheden op te zetten, overzicht te houden en deze goed te laten verlopen.
●	 Je hebt een open en lerende houding en blijft pro-actief op de hoogte van ontwikkelingen rondom organisatiecultuur  

 en leidinggeven.

Wat je van ons kunt verwachten 
●	 Een goed samenwerkend MT, bestaande uit de bouwcoördinatoren en Intern Begeleiders.
●	 Een team dat goed samenwerkt en oog heeft voor elkaar.
●	 Een fijne en divers samengestelde leerlingpopulatie.
●	 Betrokken ouders die de school op velerlei wijze ondersteunen.
●	 Een actief en ondersteunend schoolbestuur.
●	 Taakverdeling in onderling overleg met de directeur. 

Praktische informatie en procedure 
De functieomvang is 0,8 - 1,0 fte. met deels een lesgevende taak (in nader overleg in te vullen).
De directeur van de school gaat in de zomer 2021 met pensioen, doorgroei naar directeursfunctie is een optie.
De adjunct-directeur zal bezoldigd worden volgens de CAO Primair Onderwijs, schaal AB. 

Als deze vacature jou aanspreekt, je jezelf in dit profiel herkent en nieuwsgierig bent naar onze school, horen wij 
graag van je. Reageer nu, ook al zijn de scholen gesloten in deze bijzondere situatie en voel je vrij om te bellen of 
te mailen met Ronald Steen, directeur van de school. Hij geeft graag informatie over onze school. 
Bel 06 10544172 / 020 6239900 of mail directie@14e-montessori.nl

Direct jouw sollicitatiebrief mailen kan natuurlijk ook! Stuur deze voor 10 mei 2020 naar directie@14e-montessori.nl, 
ter attentie van Ronald Steen. 

Op onze site tref je nadere informatie over onze school: www.14e-montessori.nl
Meer informatie over het schoolbestuur OOADA: www.ooada.nl


