
 

 

 
 

De Zuiderzee is een 
Algemeen Bijzondere 

Basisschool op IJburg in 
Amsterdam. De missie en 

visie van onze school 
passen bij het werken vanuit 

het concept 
ontwikkelingsgericht 

onderwijs (OGO). De school 
heeft een leerlingenaantal 

van 230 kinderen in 10 
groepen.  

De Zuiderzee is gevestigd in 
een open sfeervol gebouw. 

 
 
 
 
 

 
 
 
De Zuiderzee maakt deel uit 

van de Algemeen 
Bijzondere Scholengroep 

Amsterdam; een groep van 
6 basisscholen verspreid 

over  Amsterdam. 
Bij ABSA zorgen 200 
personeelsleden voor 

kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs aan 2250 

leerlingen.  
De directeuren van de 
scholen werken nauw 

samen en vormen met de 
directeur/bestuurder een 

directieberaad dat een 
belangrijke rol speelt bij de 

beleidsvorming door het 
schoolbestuur. 

 
 
 
 
 

 
ABSA Scholengroep zoekt met ingang van 1 augustus a.s. 
voor basisschool de Zuiderzee een autonome, eigenwijze 
en verbindende 
 

Directeur m/v 
0.8 – 1.0 fte 
 
  
Wij zoeken een nieuwe directeur die: 
• De visie van OGO met ons deelt, uitdraagt en verder 

versterkt;  
• In staat is om op een opbouwende, motiverende en 

heldere wijze te communiceren;  
• Sterk onderwijskundig leiderschap en daadkracht weet 

te combineren met warmte en humor; 
• Oog heeft voor de mensen in de organisatie, hun 

kwaliteiten en werkplezier; 
• De uitdaging aan wil gaan om de school te laten 

groeien en bloeien naar een ontwikkelingsgericht kind 
centrum; 

• Vertrouwen en ruimte geeft aan het team, maar ook 
processen bewaakt en besluitvaardig is. 

 
Wij bieden u: 
• De integrale verantwoordelijkheid voor een inspirerende  

OGO school met een hoge onderwijskwaliteit; 
• Een professioneel gedreven team dat elkaar 

ondersteunt en efficient samenwerkt;	
• Enthousiaste kinderen en betrokken ouders; 
• Een school die betrokkenheid, waardering en veiligheid 

hoog in het vaandel heeft staan; 
• Een school die open staat voor innovatie en zich 

aanpast aan de veranderende behoeftes in de 
maatschappij; 

• Een organisatie waarbij je de vrijheid hebt om samen 
met je team een eigen koers te varen en steun krijgt 
vanuit het bestuur.   
 

Informatie: 
Voor verdere informatie over de vacature en De Zuiderzee 
kunt u contact opnemen met Geertjan Nelson,  
directeur/bestuurder van de ABSA Scholengroep. 
geertjannelson@absascholengroep.nl of 06-54956501.  
Voor schoolinformatie ga naar www.abbsdezuiderzee.nl  
 
Sollicitatie: 
Uw sollicitatie kunt u uiterlijk 19 juni a.s. per email sturen 
naar onze  HR Adviseur Janneke Meester 
jannekemeester@absascholengroep.nl.  
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 
procedure.  De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 
26 en 27.  


