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Vacature voor een nieuwe directeur 
Dit schooljaar ontstaat er een vacature voor een nieuwe directeur op de Klimop. 
Na bijna 10 jaar, met heel veel plezier, op de Klimop gewerkt te hebben ga ik met 
pensioen. 
Vrijdag 22 april is mijn laatste dag op school. 
Daarmee komt een einde aan een carrière van meer dan 40 jaar in het onderwijs.  
In 1981 begon ik als onderwijzer in hartje Amsterdam. Vanaf 1985 heb ik op verschillende 
scholen in Amsterdam en Hoofddorp gewerkt als directeur.  
Momenteel is men druk op zoek naar een opvolger. 
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van verschillende media. Via deze nieuwsbrief deel ik die 
met u en heb daarbij het verzoek deze weer te delen met zoveel mogelijk andere mensen 
zodat de vacature bekend wordt. 
Kandidaten hebben tot 7 maart de gelegenheid om te reageren. 
De kans is aanwezig dat er nog niet direct een opvolger beschikbaar is als ik vertrek maar 
het team van de Klimop is uitstekend in staat om mijn afwezigheid op te vangen. 
Wilt u onderstaande links zoveel mogelijk delen? 
Bij voorbaat heel hartelijk dank. 
Antoine Peters 
Website 
  
LinkedIn 
  
Facebook 
 

Gevaarlijk parkeren 
Het komt helaas nog steeds voor dat er auto’s 
worden geparkeerd op plekken die daar niet 
voor zijn bedoeld. U brengt daarmee overige 
weggebruikers, zoals onze kwetsbare 
leerlingen, onnodig in gevaar. 
Plaats uw auto in de daarvoor bestemde 
vakken. Als u een stukje verder moet lopen is 
dat heel gezond. Het helpt ook als u eerder 
komt omdat er dan meestal voldoende plekken 
in de buurt van de school zijn. Dat kan ook aan 
de overkant van de school zijn. 
Wat hier op de foto gebeurt is onveilig. Deze 
plek is geen parkeerplaats. 
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18 t/m maandag 28 februari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vacatures.scolix.nl/vacancy/Directeur-Basisschool-Klimop-34
https://www.linkedin.com/posts/scolix_directeur-po-vacature-activity-6897208757525573632-F_JT
https://fb.watch/b60jpJpAsL/


 
Voorjaarsvakantie van vrijdag 18 t/m maandag 28 februari 
Morgen, vrijdag 18 februari, begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt tot en met maandag 
28 februari. Ik wens u een heel fijne vakantie. 
 
Met vriendelijke groet, Antoine Peters 
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Vacancy for a new director 
This school year there will be a vacancy for a new principal at De Klimop. 
After almost 10 years, with great pleasure, having worked at the Klimop, I am retiring. 
Friday April 22 is my last day at school. 
This brings an end to a career of more than 40 years in education. 
In 1981 I started as a teacher in the heart of Amsterdam. Since 1985 I have worked as a 
director at various schools in Amsterdam and Hoofddorp. 
They are currently looking for a successor. 
Various media are used for this. Through this newsletter I share it with you and I have the 
request to share it with as many other people as possible so that the vacancy becomes 
known. 
Candidates have until March 7 to respond. 
There is a chance that a successor will not be available immediately when I leave, but the 
the Klimop team is perfectly capable of absorbing my absence. 
Would you like to share the links below as much as possible? 
Thank you very much in advance. 
Antoine Peters 
Website 
  
LinkedIn 
  
Facebook 

 

Hazardous parking 
Unfortunately, it still happens that cars are 
parked in places that are not intended for 
that. You thereby unnecessarily endanger 
other road users, such as our vulnerable 
pupils. 
Place your car in the designated spaces. If 
you have to walk a bit further, that is very 
healthy. It also helps if you come earlier 
because there are usually enough places 
near the school. It can also be across the 
street from the school. 
What is happening here in the photo is 
unsafe. This place is not a parking lot. 

 
  

Spring break from Friday 18 to Monday 28 February 
Spring break begins tomorrow, Friday, February 18. This lasts until Monday 28 February. I 
wish you a very nice holiday. 
 
Sincerely, Antoine Peters 
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