
 

 

Vacature Teamleider mavo/havo onderbouw & examentraject mavo 
Geert Groote College Amsterdam per 1-8-2022 

 
 
Werk jij met hart en ziel in het onderwijs en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Per 1 
augustus aanstaande is op het Geert Groote College Amsterdam (GGCA) de functie van 
teamleider mavo/havo onderbouw & examentraject mavo vacant. Omdat alle teamleiders 
bij ons ook lesgeven is de vacature minimaal 0,8 fte, waarvan je 0,7 fte werkzaam bent als 
teamleider.  

De school 

Het GGCA is een vrijeschool voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs in mavo, havo 
en vwo. De school heeft ruim 900 leerlingen op de locatie in Amsterdam-Zuid. In 
Amsterdam-Noord is Kairos Tienercollege (KTC) gehuisvest, een kleinschalige permanente 
nevenvestiging van het GGCA, met zo’n 65 leerlingen. Bij het GGCA werken ongeveer 120 
medewerkers. De school is een van de drie scholen van de Stichting Voortgezet 
Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland. 
 
Plaats in de organisatie 

Als teamleider maak je deel uit van de schoolleiding. De schoolleiding van het GGCA en KTC 
bestaat uit de rector, de conrector en vijf teamleiders. Je legt verantwoordelijkheid af aan de 
rector. Zelf stuur je een team aan van 25 bevlogen docenten.  

Functiebeschrijving 

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs, leerlingondersteuning en 
personeelszaken in de mavo/havo brugklassen en mavo examenklassen. Je hebt oog voor de 
lange termijn en tegelijkertijd acteer je in de dynamiek van alledag. Ook beheer je enkele 
schoolbrede portefeuilles. Daarbij horen in ieder geval de volgende verantwoordelijkheden 
en taken: 

 Je maakt deel uit van de schoolleiding en bent medeverantwoordelijk voor het 
vormgeven, uitdragen en evalueren van het schoolbrede beleid. Je kan heldere 
beleidsdocumenten schrijven en deze vertalen naar actieplannen. Je werkt volgens de 
PDCA-cyclus; 

 Je bent verantwoordelijk voor de portefeuille ICT/digitalisering; 
 Je bent verantwoordelijk voor de personeelszorg en de professionele ontwikkeling/het 

leren van het team; 
 Je draagt zorg voor de communicatie met docenten, leerlingen en ouders/verzorgers en 

bent benaderbaar; 
 Je bent verantwoordelijk voor leerlingondersteuning . Daarbij werk je nauw samen met 

mentoren, zorgcoördinator en leerlingcoördinator; 
 Je zorgt voor afstemming met de andere teams en leerjaren; 
 Je draagt zorg voor een goed verloop van het examentraject en wordt daarbij 

ondersteund door de examensecretaris; 
 Voor de komende tijd zijn er drie belangrijke aandachtspunten:  

o Ontwikkeling van de driejarige mavo/havo brugklas & formatief handelen; 
o Versterking pedagogisch klimaat; 



 

 

o Vormgeving van ‘de Nieuwe Leerweg’ op het GGCA. 
 

Competenties 

De nieuwe teamleider mavo/havo is aantoonbaar sterk in: 

- Verbindend leiderschap; 
- Plannen, het scheppen van helderheid en borgen van structuur en processen; 
- Open communicatie met leerlingen, docenten en ouders/verzorgers; 
- Het faciliteren van een lerende organisatie vanuit een duidelijke visie op 

onderwijs(kwaliteit). 
 
Functie-eisen 

De teamleider die wij zoeken : 

- Heeft passie voor onderwijs en leerlingen; 
- Heeft ervaring in een vergelijkbare functie;  
- Is in het bezit van een lesbevoegdheid; 
- Kent de vrijeschool pedagogiek en kan deze vertalen naar praktische situaties; 
- Onderschrijft de kernwaarden van de school (antroposofisch mensbeeld, samen, 

avontuur, kiemkracht & bloei). 
 
Arbeidsvoorwaarden 
We bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. De inschaling is in LD, 
conform CAO VO.  
 
Procedure 

Word je enthousiast van deze vacature? Dan nodigen we je van harte uit om je cv en 
motivatiebrief uiterlijk maandag 23 mei 2022 via meesterbaan naar ons te sturen. De eerste 
gespreksronde vindt plaats op vrijdag 27 mei 2022, de tweede ronde op 3 juni 2022. Voor 
nadere informatie kan contact opgenomen worden met Fieke Otto, conrector van het Geert 
Groote College Amsterdam, door een mail te sturen naar fotto@ggca.nl. 

 


