Ben jij de coachende, verbindende en communicatief sterke directeur die wij
zoeken? Wil je leiding geven aan een school die vol in ontwikkeling is en heb
je daarbij oog voor kind, medewerker en ouder?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Basisschool St. Bernadette in Zuidermeer zoekt een

DIRECTEUR (0.6 wtf)
Wie zijn wij:
De St. Bernadetteschool is een kleine maar groeiende school met zo’n 70 leerlingen, gelegen in Zuidermeer.
Samen met de kinderen, ouders en leerkrachten werken wij in een uitdagende leeromgeving aan onze
leeropbrengsten. Door middel van begeleiding en afstemming streven wij ernaar het onderwijs zoveel mogelijk af
te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen zodat zij een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
Onze big rocks voor komend jaar zijn: 1) Basis op orde en 2) Het verder ontwikkelen van de Professionele cultuur
tot een cultuur van verantwoordelijkheid.
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 West-Friesland 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.
Op onze school:
● Bieden wij onderwijs en peuterspeelzaal onder één dak, in samenwerking met SKiK;
● Werken wij komend jaar aan het vaststellen van een gedeelde visie op ICT en geven wij verder invulling aan
het begrip ‘Natuurschool’;
● Werken wij doelgericht;
● Maken wij in de groepen 3 t/m 8 gebruik van het Expliciete Directe Instructie (EDI) model.
● Wordt in de groepen 1-2 gewerkt met Schatkist en staan we voor de keuze van een volgmodel wat past bij de
visie op het jonge kind;
● Werken wij zoveel mogelijk groepsdoorbroken;
Samen met de Big rocks zijn bovenstaande punten komend schooljaar onze belangrijkste speerpunten. Dit is terug
te vinden in het Jaarplan 2020-2021.
Wij zoeken een directeur die:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Leidinggevende ervaring heeft in het (primair) onderwijs;
positief is ingesteld, toegankelijk en transparant is;
beschikt over empatisch vermogen en sterke communicatieve en sociale vaardigheden;
prioriteiten kan stellen, besluitvaardig is, daadkracht toont en denkt in oplossingen;
een veilige en gezellige werksfeer nastreeft;
oog heeft voor ieder kind op school en samen met het team een passend onderwijsaanbod kan realiseren
zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen;
kennis en/of ervaring heeft m.b.t. talentontwikkeling en dit op de Bernadetteschool kan vormgeven;
kennis heeft van de verschillende leeftijdsgroepen en de ontwikkelingsbehoefte die hierbij hoort;
een coachende leiderschapsstijl hanteert en bijdraagt aan een lerende organisatie;

●
●
●

vanuit de ingezette koers, in afgebakende stappen sturing kan geven aan de vernieuwingsprocessen,
implementatie en borging rondom groepsdoorbroken werken en een visie omtrent de Natuurschool;
oog en belangstelling heeft voor het welzijn van kinderen, personeelsleden en ouders;
zorg kan dragen voor een goede verbinding tussen school en dorp en de school op een juiste manier in de
gemeenschap positioneert.

Functie eisen
● Afgeronde opleiding schoolleider primair onderwijs of bezig deze opleiding te volgen;
● Aantoonbare ervaring als schoolleider;
● Ervaring in het basisonderwijs als leerkracht.
Aanbod
● De functie is, afhankelijk van opleiding kennis en ervaring, ingeschaald in schaal DA of DB van de cao PO;
● De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig 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 10 mei a.s. sturen naar Loes van Loo (HR adviseur), op het mailadres: vacatures@skowf.nl
De briefselectie is op 11 mei. Aan het eind van deze middag hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek op
18 mei, einde middag/begin avond. De tweede gespreksronde staat gepland voor 27 mei einde middag/begin
avond. Wij verzoeken je met deze data rekening te houden in je agenda.
Voor informatie over de vacature kun je mailen naar: loes.vanloo@skowf.nl

