R.K. Basisschool Willibrordus is een prachtige basisschool in Bovenkarspel, West-Friesland. Wij zijn een
betrokken en gedreven team en geven elke dag onderwijs aan ongeveer 300 kinderen, 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 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 kinderen!
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 zo snel mogelijk op zoek
naar een:
Directeur | 0,8 – 1.0 fte
‘daadkrachtig leider met oog voor kinderen, ouders en collega’s’
De directeur die wij zoeken voor de Willibrordus, heeft een passie om het team én kinderen te
helpen de ontwikkelingen door te maken die ze willen doormaken. Als leider zie en hoor je iedereen.
Je weet ieders kwaliteiten optimaal te benutten. Op onze school geef je leiding en werk je vanuit
onze missie en visie, maar vragen we je ook een eigen kijk hierop mee te brengen. Je geeft het
team daarbij heldere kaders en stimuleert (persoonlijke) ontwikkeling. 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 teamdynamiek steeds sterker ontwikkelt. Daarnaast ben je de verbindende factor
tussen ouders, kinderen, team, BSO, de gemeente en SKO De Streek. Als schoolleider kan je
aanvoelen wat er speelt, ben je doortastend en ben jij de verbinder die ervoor zorgt dat mensen
elkaar vinden. Je weet de school verder te laten groeien en bloeien en bent trots om onderdeel te
mogen zijn van deze prachtige school.
Jij, als directeur:
§ hebt ervaring, als directeur, binnen het onderwijs en hebt een heldere onderwijsvisie;
§ staat positief in het leven, bent daadkrachtig en innovatief;
§ bent een leider die situationeel leiderschap kan inzetten;
§ bent een echte teamplayer, we dragen samen de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs;
§ bent communicatief vaardig in woord en schrift;
§ bent zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk voor kinderen, ouders, collega's en partners.
Wij bieden:
§ een gedreven en kundig team;
§ 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.
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 Jan-Willem Korlaar op 06 – 21510406.
Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk maandag 14 november via de vacaturepagina van Het
Onderwijsbureau BV. De voorgesprekken vinden plaats in week 47, de vervolggesprekken in week
48.

