
 

 

Vacature teamleider klas 7 en 8 (onderbouw) HAVO/VWO 

Geert Groote College Amsterdam per 1-8-2020 
 

 

Inleiding 

Per 1 augustus aanstaande is op het Geert Groote College Amsterdam (GGCA) de functie van 
teamleider klassen 7 en 8 Havo/vwo vacant. Omdat alle teamleiders ook les geven betreft de 
gehele vacature 0,75 – 0,8 fte, waarvan 0,56 fte wordt ingevuld door teamleiding.  

De school 

Het Geert Groote College Amsterdam is een vrijeschool voor voortgezet onderwijs. We 

bieden onderwijs in het vmbo-t, havo en vwo. De school heeft ca. 900 leerlingen op de 

locatie in Amsterdam-Zuid. In Amsterdam-Noord is Kairos Tienercollege gehuisvest, een 

kleinschalige permanente nevenvestiging van het Geert Groote College, met ca 45 

leerlingen. Bij het Geert Groote College werken ongeveer 100 medewerkers. De school is 

een van de drie scholen van de Stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland. 

 

Plek in de organisatie 

Als teamleider maak je deel uit van de schoolleiding. De schoolleiding van het GGCA bestaat 
uit de rector, de conrector en 4 teamleiders (leerjaar 7/8/9/10 TL, 7/8 Havo/VWO, 9/10 
Havo/VWO en 11/12 Havo/VWO). De rector en de conrector vormen de directie en daarmee 
de kern van de schoolleiding. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken binnen hun team (medewerkers en leerlingen) en participeren via het 
lidmaatschap van de schoolleiding in de belangrijkste sturingsdomeinen. Zo dragen zij 
medeverantwoordelijkheid.  

Functiebeschrijving 

De teamleider is, onder eindverantwoordelijkheid van de directie, verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken binnen zijn of haar team. Dit geldt voor docent- en leerlingzaken 
en de contacten in deze met de ouders. De teamleider wordt daarbij ondersteund door een 
leerlingcoördinator. De volgende verantwoordelijkheden en taken behoren bij de functie van 
teamleider leerjaar 7 en 8: 

 Maakt deel uit van de schoolleiding, is medeverantwoordelijk voor het uitdragen en 
ondersteunen van het schoolbrede beleid en levert daaraan een bijdrage 

 Is vertegenwoordiger van de schoolleiding naar de docenten van team 7 en 8 H/V  en als 
zodanig verantwoordelijk voor een goede communicatie over uitvoerende zaken die uit 
het schoolbreed vastgestelde beleid voortvloeien 

 Is aanspreekpunt en representant van de docenten van team 7 en 8 H/V en als zodanig 
verantwoordelijk voor het integraal vertegenwoordigen bij de schoolleiding van de 
standpunten, meningsvorming en oordeelsvorming over alle zaken die het beleid van de 
school aangaan en besluitvorming daarover van inhoud voorzien 

 Is integraal verantwoordelijk voor het goed lopen van het onderwijs in de klassen 7 en 8 
HV en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs 



 

 

 Vervult één of meer deelportefeuilles vanuit zijn of haar positie als lid van de 
schoolleiding 

 Verzorgt de eerstelijns personeelszorg op het gebied van HRM (ontwikkel- en 
functioneringsgesprekken, ziekte en verzuim enz.) 

 Coördineert de tweedelijns leerlingenzorg (mentor-overstijgende zaken) 
 Organiseert teamvergaderingen, jaarlaagvergaderingen, leerlingbesprekingen enz. en zit 

deze voor 
 Zorgt voor afstemming met de andere teams en leerjaren 
 Coördineert alle voorkomende aan de klassen 7 en 8 H/V gerelateerde werkzaamheden 
 Zet uit en borgt in zijn of haar team het vastgestelde beleid 
 Coördineert de aanname en introductie nieuwe leerlingen klas 7 
 Coördineert de overgang van nieuwe leerlingen van de basisschool naar klas 7 van het 

GGCA 
 
Omdat wij het belangrijk vinden dat je als teamleider ook les geeft, is voor deze functie een 
lesbevoegdheid vereist. 
 
Sleutelcompetenties 

Leiderschap 
Je ondersteunt en stimuleert bij je team op doortastende wijze de beleidsrichting die door 
de school gekozen is. Je vertaalt daarbij het beleid van de school als geheel naar het team. Je 
hebt oog voor de mensen die in je team het werk uitvoeren. Je zorgt in het team voor een 
stabiele basis, kan nieuwe impulsen stimuleren en deze een goede plek te geven. Je hebt 
sociale tact in het hanteren van formele en informele machtsbronnen, waarbij het 
meenemen van het team zwaarder weegt dan persoonlijke resultaten. Je hanteert de 
menselijke maat. Je hebt een scherp oog voor urgentie en weet wanneer wachten geboden 
is. 

Analytisch vermogen 
Je dringt snel door tot de kern van de zaak. Je kunt kwesties in het grotere verband van het 
schoolbeleid en het schoolbelang plaatsen. Je kijkt naar een vraagstuk vanuit het besef dat 
er soms meerdere en tegengestelde kanten aan een vraagstuk kleven. Je waardeert 
volledigheid boven snel succes. 

Omgaan met tegengestelde belangen 
Je stimuleert de leden in het team tot het maken van goede afwegingen tussen het belang 
van de school en individuele belangen van teamleden, leerlingen en ouders. Je weet 
tegenstellingen binnen het team op waarde te schatten en probeert deze te verbinden. Je 
betrekt betrokkenen bij een besluit en communiceert adequaat.  

Communicatief vermogen 
Je communiceert effectief in vergaderingen en t.a.v. de dagelijkse zaken. Daarbij ben je 
zichtbaar en toegankelijk voor je teamleden. 
 

Rollen 

Bij deze functie horen de volgend rollen: 



 

 

Leider: je geeft ondersteuning, sturing en coaching, toont voorbeeldgedrag en stuurt de 
uitvoering. Je maakt praktische werkprocedures. Spreekt, waar nodig, teamleden aan. Je 
beschikt over sociale tact en bent dienstbaar. 

Communicator: je drukt je helder en duidelijk uit; je let op goede onderlinge communicatie. 
Je voorkomt conflicten. Je voorziet in wat teamleden nodig hebben om goed te presteren. 

Organisator: Je neemt verantwoordelijkheid voor het organiseren van overleggen binnen het 
team die leiden tot de vorming en ontwikkeling van schoolbeleid. Je neemt 
verantwoordelijkheid voor het organiseren van overleggen die vanuit het vastgestelde beleid 
uitlopen in praktische werkprocedures. Je deelt het werk helder in; je checkt, evalueert en 
gaat praktisch en methodisch aan de gang met het realiseren van de oplossingen.  
 

Functie-eisen 

De teamleider die wij zoeken 

- Heeft ervaring met het aansturen van teams  
- Heeft kennis en inzicht in de vrijeschool pedagogiek en kan deze vertalen naar 

praktische situaties 

- Heeft kennis en inzicht in onderwijs- en organisatieprocessen 

- Heeft kennis en ervaring in didactische methoden en technieken 

- Onderschrijft van de uitgangspunten van de school 
- Is in het bezit van een lesbevoegdheid 

 

Procedure 

De vacature van teamleider klas 7 en 8 H/V wordt zowel intern als extern uitgezet. 
Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd hun cv en motivatiebrief uiterlijk  
woensdag 24 juni 2020  te mailen kvuurst@ggca.nl. De gesprekken zullen plaats vinden op 
maandag 29 juni. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Coralie Pluut, 
rector van het Geert Groote College Amsterdam, door een mail te sturen naar 
cpluut@ggca.nl. 
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