Basisschool De Hussel is een school voor Jenaplanonderwijs in Grootebroek met ongeveer 220
leerlingen. Onze visie op kinderen en onderwijs is “Elk mens is uniek; zo is er maar één.” Daarom heeft
ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde. Dit betekent dat wij elk kind benaderen
als individu met zijn eigen ideeën, ervaringen, mogelijkheden en beperkingen. Het
Jenaplanonderwijs sluit aan bij deze visie: de school is een leer- en leefgemeenschap, waarin op
basis van vertrouwen met elkaar wordt omgegaan. We gaan daarbij uit van vier basisactiviteiten:
gesprek, spel, werk en viering. Met een breed aanbod aan zelf ontwikkelde methodes, werkvormen
en lesmateriaal, streeft het team ernaar om ieder kind sterk en boeiend onderwijs en een goede
basis voor het leven te bieden.
De Hussel is onderdeel van SKO De Streek, dat 9 scholen telt en ruim 250 personeelsleden. We
creëren een omgeving waar iedereen er toe doet! We verzorgen kwalitatief, eigentijds en goed
onderwijs waarin kinderen zich breed en optimaal kunnen ontwikkelen. Voor De Hussel zijn we met
ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een:
Directeur | (0,8 - 1,0 fte)
‘Met hart voor onderwijs en oog voor de mens’
Profiel
De nieuwe schoolleider die gezocht wordt voor De Hussel, is een leider die iedereen ziet en hoort
en het team ziet als stamgroep. Op onze school geef je ruimte binnen heldere kaders en moedig je
initiatief en creativiteit aan, zodat iedereen zich gewaardeerd en gesteund voelt. Je hebt oog voor
de doorgaande lijn binnen de school en zorgt dat de school- en onderwijsontwikkeling naar een
volgend niveau getild wordt. Daarbij stimuleer je onder andere de samenwerking binnen het team
en zorg je dat de professionele cultuur verstevigd wordt. Je weet de school verder te laten groeien
en bloeien en bent er trots op boegbeeld te zijn van deze bloeiende school!
Jij, als onze nieuwe directeur:
•
•
•
•
•
•

bent een betrokken, enthousiaste en ambitieuze leider;
hebt passie voor Jenaplan onderwijs, een duidelijke onderwijsvisie, waarvanuit je inspireert
en motiveert;
hebt een coachende stijl van leidinggeven waarin je het team van feedback voorziet;
bent zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk voor kinderen, ouders, collega's en
partners;
bent communicatief vaardig en weet als sparringpartner op te treden naar interne- en
externe partijen;
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 en stafmedewerkers
van het bestuur;
• salariëring volgens cao po in schaal D12.
Een assessment kan deel uitmaken van deze procedure.
Solliciteren
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV in Amersfoort. Heb je naar
aanleiding van deze vacature interesse of vragen, neem dan vrijblijvend contact op met Lianne
Buist (adviseur werving) op 06 2380 0671. Reageren is mogelijk t/m 22 april 2022 op de website van
Het Onderwijsbureau BV. De voorgesprekken zijn gepland in week 17. De gesprekken met de
commissie vinden plaats in week 18 en 19.

