Basisschool de Schakel in Vinkeveen
zoekt voor het nieuwe schooljaar een

directeur (0,85 tot 1 fte)
Profielschets
Je bent graag zichtbaar in school en toegankelijk voor alle betrokkenen. Iedereen begrijpt je goed want je
communiceert transparant en in het uitdragen van je visie ben je praktijkgericht. Onder jouw leiding krijgt het team de
ruimte om zich te ontwikkelen, je herkent kwaliteiten en neemt initiatieven waarin je het team laat participeren. Je
werkt met ons samen aan goed onderwijs en een professionele organisatie, maakt plannen en borgt in gang gezette
ontwikkelingen. Je kiest met overtuiging voor protestants christelijk basisonderwijs. Als directeur heb je oog voor de
kinderen en de ouders met hun verschillende achtergronden. Je bent een echte bruggenbouwer en draagt de identiteit
van de school uit, met als uitgangspunt Gods liefde voor mensen. Salariëring gaat volgens de cao van het primair
onderwijs.
Functie-eisen
• Lesbevoegdheid
• Werkervaring in het primair onderwijs
• Diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ of ambitie om dit te halen
• Actief lidmaatschap protestants christelijke kerk
• Leidinggevende ervaring is een pre
Voorbeelden van concrete taken
• Leiding geven aan een team van 14 personen
• Identiteit bewaken, borgen en uitdragen
• Leerlingaantal stabiliseren en zo mogelijk laten groeien
• Actieve PR houding
• Onderwijskundige rapportages, zowel voor intern toezicht als naar de inspectie
• Professionaliseren van de rapportages over de kwaliteiten en de prestaties van de school
• Betrokken zijn bij de begeleiding van zorgleerlingen
• Relatie met bestuur onderhouden: verantwoording afleggen, vergaderen, overleg voeren en communiceren
• Gesprekspartner van de MR zijn
• Lesgeven als invalkracht of gedurende één of enkele dagen van de week
De school en organisatie
De Schakel is een uitnodigende, eigentijdse christelijke school. Onze slogan, ‘geloven in onderwijs’ verwijst naar de
Bijbel als bron van ons geloof, maar ook naar de manier waarop wij onze leerlingen begeleiden. Op de Schakel geven
we het onderwijs niet statisch vorm, maar zijn we juist steeds in beweging, op zoek naar het beste voor ieder kind.
‘Zorg en Aandacht’ is ons belangrijkste speerpunt; we doelen daarmee op de persoonlijke aandacht voor ieder kind als
individu. Er worden extra middelen ingezet waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Het kleinschalige
karakter van de school draagt hier ook positief aan bij. Het team geeft, in een plezierige werksfeer, passend en adaptief
onderwijs waarbij handelingsgericht werken en het contact met de ouders centraal staat. Ouders merken de extra zorg
en aandacht op en zijn zeer betrokken op de Schakel. We geven hoge prioriteit aan goede, moderne leermethodes om
een kwalitatief sterk leertraject te bieden. Ons schoolgebouw is kleurrijk en transparant en er is alle ruimte om heerlijk
buiten te zijn. We zijn een zelfstandige school en werken binnen de regio samen in de federatie ‘Het Groene Hart’.
Solliciteren
Bel voor meer informatie over de functie met Wim Mondeel (voorzitter schoolbestuur) via 06 53521483.
Sollicitatiebrief met CV graag uiterlijk 30 juni a.s. sturen aan voorzitter@schakelvinkeveen.nl.
Bezoek voor meer informatie over onze school www.schakelvinkeveen.nl

