Voor de Hieronymusschool in Wognum
zijn wij met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar
een adjunct-directeur (wtf 0.8)
SAMEN JOUW TOEKOMST ONTDEKKEN!
De Hieronymusschool is een fijne, eigentijdse school, waar ieder kind en iedere ouder/verzorger gekend en
gezien wordt. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten werken samen aan goed onderwijs voor de
kinderen in een stimulerende en inspirerende omgeving. Wij geloven dat ieder kind kan uitblinken als het op de
juiste manier wordt gestimuleerd. Als kinderen in groepsverband worden uitgedaagd om samen tot creatieve
oplossingen te komen, ontdekken zij waar hun eigen talenten liggen. De Hieronymusschool helpt kinderen om
samen hun talenten te ontwikkelen tot vaardigheden waar de 21ste eeuw om vraagt, zodat zij goed voorbereid
en vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden!
De Hieronymusschool telt 18 groepen en heeft ruim 400 leerlingen. De schoolleiding bestaat uit een directeur
(wtf 1.0) en een adjunct-directeur. De directeur is integraal schoolleider en eindverantwoordelijk en de adjunct
levert een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling/- vernieuwing, bedrijfsvoering en leiderschap. Vanaf het
nieuwe schooljaar wordt er extra tijd en ruimte gegeven aan de specialisten binnen de school, om hun bijdrage
te leveren aan de schoolontwikkeling.
Wat maakt de Hieronymusschool bijzonder?
● Samenwerken en onderzoekend leren staan centraal
● Veel aandacht voor zelfstandigheid en sociale weerbaarheid
● Optimaal voorbereid op de (digitale) toekomst

Wij zoeken een enthousiaste en flexibele adjunct-directeur die:
Competenties & kwaliteiten
● Visie heeft op goed onderwijs en deze kan vertalen in beleid
● Collega’s kan motiveren en coachen
● In staat is om inspirerend leiding te geven aan veranderingsprocessen
● In staat is om draagvlak voor zijn/haar ideeën te creëren
● Beschikt over probleemoplossend vermogen
● Kan organiseren
● Besluitvaardig kan optreden
Taken & verantwoordelijkheden
● Mede vorm geeft aan het op het niveau van de school overeengekomen onderwijskundig-, financieel-,
personeels- en organisatorisch beleid
● Contactpersoon is voor Driessen Vervangingsmanager (ziek- en afwezigheidsmeldingen en organiseren van
vervanging)
● De administratieve afhandelingen verzorgt van ziekmeldingen en vervangingen
● Mede vorm geeft aan de uitvoering van de zelfevaluatie

● Voortgangs- en functioneringsgesprekken voert met teamleden en de directeur adviseert over de
ontwikkeling van de teamleden en de te nemen vervolgstappen
● De aanstelling bestaat uit wtf 0.5 directietaken en wtf 0.3 lesgevende taken
Specifieke kwaliteiten
● Bezit goede communicatieve vaardigheden
● Denkt vanuit kansen
● Heeft een proactieve houding
● Heeft affiniteit met financiën
● Kernwoorden ten aanzien van functioneren: daadkrachtig, ondernemend en flexibel
● Kernwoorden ten aanzien van persoonlijkheid: empathisch vermogen, verbindend en luistervaardig
Functie eisen
● Een afgeronde opleiding schoolleider primair onderwijs basisbewaam, of bereid deze opleiding te volgen
● In het bezit van een PABO diploma om 1,5 dag in de week specialisten te kunnen vervangen.
● Ervaring in het basisonderwijs als leerkracht
Aanbod
● Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO PO.
● Bij goed functioneren wordt het aangeboden contract na een jaar omgezet naar een vast dienstverband
Informatie en reactie
Jouw sollicitatie kun je tot vrijdag 7 mei 2021 sturen naar Carolien den Hartog (directeur Hieronymusschool),
e-mailadres: vacatures@skowf.nl. De briefselectie is op dinsdag 11 mei 2021. Uiterlijk woensdag 12 mei 2021
hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 19 mei 2021. De eerste gesprekken zijn vanaf
15:00 uur via google meet. Houd daar alsjeblieft rekening mee in jouw agenda.
Voor inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met Carolien den Hartog, directeur van de
Hieronymusschool, tel: 0229-571539.

