
 

 

  
 

2022 
Obs De Zwaluw 
Onder de rook van Amsterdam, aan de rivier de Amstel ligt een 
kleinschalige basisschool.  
OBS de Zwaluw telt rond de 100 leerlingen, verdeeld over vijf combinatiegroepen. De Zwaluw staat 
bekend als een school met een grote expertise op het gebied van het  vormgeven van een veilige 
onderwijsomgeving, waarin de meeste leerlingen goed gedijen. Ruim een derde deel  van de 
leerlingen van de Zwaluw bestaat uit zij-instromers, die om uiteenlopende redenen van school 
wisselen.  
Op de Zwaluw floreren leerlingen, dankzij de passie van ons team om voor elk kind de juiste aanpak te 
vinden. Onze visie is dat elk kind uniek is met zijn eigen onderwijs ondersteuningsbehoeften, met als 
missie: Samen leren jezelf te zijn. Dit geldt voor leerlingen en het team. 
Het team van de Zwaluw is jong, zelfstandig, doortastend en wil zich constant (onderwijs technisch) 
blijven ontwikkelen. 

Amstelwijs zoekt een schooldirecteur die: 

 Leidinggevende ervaring heeft en ingeschreven is in het schoolleidersregister (of hiervoor 
binnen afzienbare tijd in aanmerking komt);  

 inzicht heeft in de kracht en de uitdagingen van een kleinschalige school (organisatie); 
 een voorstander is van inclusief onderwijs daar waar dat mogelijk is;  
 beschikt over een coachende en dienende leiderschapsstijl voor een zelforganiserend 

team; 
 samenwerkingsgericht is en gebruik maakt van de aanwezige kwaliteiten binnen de 

school en Amstelwijs;  
 werkt vanuit vertrouwen, integer, rechtvaardig en doortastend is; 
 beschikt over communicatieve vaardigheden en 
 buiten gebaande paden kan en wil denken.  

 
De procedure 
Herken je jezelf in dit profiel en heb je belangstelling voor deze functie, dan horen wij dit graag. 
Het betreft een functie voor 4 dagen per week. De functie is ingedeeld in schaal D11 of D12 
afhankelijk van opleiding en ervaring.  

Je motivatiebrief en curriculum vitae kun je sturen tot 30 september 2021 naar Annuska Mulders, 
manager HRM via a.mulders@amstelwijs.nl. Wil je eerst meer informatie dan kun je vanaf  
16 augustus contact opnemen met Annuska Mulders via 06 – 148 21 248. Meer informatie over 
Amstelwijs vind je op www.amstelwijs.nl of over de school via www.dezwaluw.nl.  

De gesprekken vinden plaats in oktober. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 
procedure.  

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid geniet een interne 
kandidaat de voorkeur.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

zoekt per 1 januari 2022 een schooldirecteur 
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