Welke zintuigen gebruik jij om leiding te geven?
Zitten jouw ogen, oren, neus en mond op de goede plaats?
Dan zijn wij benieuwd hoe jij die als directeur gebruikt!
Voor de Jozefschool in Medemblik zijn wij op zoek naar een enthousiaste
verbindende en communicatief sterke directeur die de school en het team nog
verder wil ontwikkelen. Een directeur met visie en daadkracht die bovenal oog
heeft voor kind, medewerker en ouder.

Jozefschool Medemblik zoekt per 1 augustus 2021 een

DIRECTEUR (0.8 - 1 wtf)
Wie zijn wij?
De Jozefschool is een fijne basisschool in het sfeervolle havenstadje Medemblik. Onze school bestaat
uit een team van 26 collega’s en ca. 310 leerlingen. We zijn een school waar ieder kind zijn of haar
eigen talenten kan ontwikkelen. Waar we oog hebben voor ieder kind. Het sociaal- emotioneel
welbevinden van onze leerlingen vinden wij belangrijk. Daarom draagt de Jozefschool de titel
Vreedzame School. Met ons onderwijs richten wij ons op de brede ontwikkeling van de leerlingen en
stimuleren wij ze om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Naast gerichte instructie leren de
kinderen op een gestructureerde manier zelfstandig werken, samenwerken en onderzoekend leren.
De school maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. De stichting bestaat uit 23
scholen, gelegen in de gemeenten Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Koggenland. SKO-WF verzorgt
met ruim 500 personeelsleden het onderwijs voor ongeveer 4.300 kinderen.
Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor jouw school. Samen met de directeuren van de andere
scholen binnen SKO West-Friesland vorm je het directieberaad.

Wij zoeken een directeur die:
● sterke sociale vaardigheden heeft en ‘als vanzelf’ eerst het kind ziet, en dan de leerling;
● oog heeft voor het bijzondere van ieder kind op school en samen met het team een passend
onderwijsaanbod kan realiseren zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen;
● vertrouwen uitstraalt naar het team en vertrouwen heeft in de kracht van ieder individueel
teamlid en hen stimuleert hun talenten optimaal in te zetten;
● enthousiast is en stimuleert en vanuit coachend en gespreid leiderschap draagvlak weet te
creëren binnen het team om veranderingen en verbeteringen aan te pakken;
● vanuit visie en strategie lijnen uit kan zetten en een heldere vertaalslag daarvan kan maken
naar de dagelijkse praktijk;
● opmerkt wat er op school en op de werkvloer speelt en daar snel op kan inspelen;
● goed kan communiceren naar ouders en open staat voor de dialoog;

●

samen met de andere directeuren van de stichting een actieve bijdrage levert aan het
overkoepelende directieberaad.

Wat bieden wij:
● een gevarieerd en sociaal betrokken team;
● de (ver)nieuwbouw van een schoolgebouw in de nabije toekomst;
● een groeiende school;
● een uitgebreid netwerk op bestuursniveau en binnen het knooppunt van het
samenwerkingsverband;
● een stichting die professionalisering aanmoedigt en aanbiedt;
● de mogelijkheid om collega’s van andere scholen te ontmoeten in een professionele én
informele setting om met elkaar te kunnen delen en van elkaar te leren.
Functie eisen:
● afgeronde opleiding schoolleider primair onderwijs of bezig deze opleiding te volgen;
● ervaring in het basisonderwijs als leerkracht;
● kennis van de ontwikkeling van kinderen van 4 - 12 jaar;
● leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het basisonderwijs;

Arbeidsvoorwaarden:
●
●
●

de functie is ingeschaald conform de salarisschalen voor directeuren cao PO;
de arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de cao-PO;
bij goed functioneren wordt het aangeboden contract na een jaar omgezet naar een vast
dienstverband.

Informatie en reactie:
Je sollicitatie kun je tot zondag 9 mei 2021 a.s. sturen naar Loes van Loo (HR adviseur) op het emailadres: vacatures@skowf.nl
De briefselectie is op maandag 10 mei 2021. Aan het eind van deze middag hoor je of je wordt
uitgenodigd voor een gesprek op maandag 17 mei 2021 aan het eind van de middag. De tweede
gespreksronde staat gepland op dinsdag 25 mei 2021. Wij verzoeken je deze data/tijden te reserveren
in je agenda.
Voor inlichtingen over de vacature kun je mailen naar Loes van Loo (loes.vanloo@skowf.nl)

