In Bovenkarspel, een dorp in West-Friesland is R.K. Basisschool Willibrordus te vinden. Met een
betrokken en dynamisch team geven we iedere dag les aan ongeveer 300 leerlingen, in een
mooi gebouw waar ruime speelgelegenheid is voor alle kinderen. We zijn een school waar
veiligheid, zekerheid en geborgenheid voorop staan. Wij vinden het belangrijk dat er voor
kinderen een onderwijskundig klimaat geboden wordt waar ieder kind uitgedaagd, erkend en
gewaardeerd wordt op zijn of haar niveau. De rust en geborgenheid die wij als school aan onze
kinderen bieden kenmerkt ons. Daarbij zijn wij gefocust op de talenten en mogelijkheden van alle
leerlingen!
SKO De Streek telt 9 scholen met ruim 250 personeelsleden. We creëren een omgeving waar
iedereen er toe doet! Betrokkenheid, verwondering, verbinden, waarin het kind centraal staat in
een veilige en goed georganiseerde omgeving. Voor R.K Willibrordus zijn we met ingang van het
nieuwe schooljaar op zoek naar een:
Directeur | 0,8 – 1.0 fte
‘Ondernemend met oog voor het team, leerlingen en ouders’
Profiel
Onze nieuwe directeur is betrokken en draagt zorg voor de verbinding in- en met het team. Je
gaat samen aan de slag met de doorontwikkeling van de onderwijsvisie en een professionele
cultuur. Waar de één hierin enthousiast aan de slag gaat, zal dit voor de ander een uitdaging zijn.
Vanuit dat besef zal het proces van verandering door de schoolleider gestalte worden gegeven.
Als leidinggevende ben jij de verbinder en weet jij met jouw open houding, empathisch vermogen
en ervaring alle kwaliteiten uit het team te halen. Daarnaast weet jij met een coachende
leiderschapsstijl zorg te dragen voor een lerende organisatie. Je brengt daadkracht, inspiratie en
ontspanning in het team.
Jij, als onze nieuwe directeur:
▪ bent een betrokken, enthousiaste en ambitieuze leider;
▪ hebt een duidelijke onderwijsvisie en inspireert en signaleert mogelijkheden vanuit
ondernemerschap;
▪ hebt een coachende stijl van leidinggeven waarin je het team van feedback voorziet;
▪ ziet wat er speelt op de school en hebt oog voor het welzijn van de kinderen, het team en
de ouders;
▪ bent toegankelijk, benaderbaar en open in je communicatie, zowel intern als extern;
▪ onderschrijft de katholieke grondslag van de stichting;
▪ hebt ervaring als leidinggevende binnen het onderwijs.
Wij bieden:
▪ een team van collega’s die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor de leerlingen en
de school;
▪ betrokken ouders die de school een warm hart toedragen;
▪ mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen, door middel van training en opleiding;
▪ een goede samenwerking en verbinding met collega-directeuren van het bestuur;
▪ salariëring volgens cao po in schaal D12.
Een assessment kan deel uitmaken van deze procedure.
Contact
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je vragen of wil je voordat je
solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Lianne Zijlstra op 06 – 23800671. Je
sollicitatie ontvangen wij graag voor 25 juni via de sollicitatiebutton. De voorgesprekken vinden
plaats in week 26, de vervolggesprekken in week 27.

