Zin om per 1 augustus 2022 te werken in een inspirerende omgeving?
Dan is de Sint Lidwinaschool op zoek naar jou!

Vacature
omschrijving

Directeur M/V
0.6 fte

De Sint Lidwinaschool is een kleine

Algemene omschrijving:

basisschool in

Wij zoeken een enthousiaste directeur die samen met het team de visie van de school
uitdraagt. Onze nieuwe directeur kan de verbinding leggen tussen ouders, leerlingen,
leerkrachten en de omgeving. Je bent doortastend, flexibel en kijkt uit naar een prettige
samenwerking met een enthousiast team dat met veel plezier de leerlingen laat
ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Daarnaast ben je communicatief sterk en
heb je bovenal oog voor het kind.

Zwaagdijk-West met
62 leerlingen. Op deze
school werkt een
gemotiveerd team dat
graag samen met jou
zorgt voor toekomstgericht onderwijs.
Met onze huidige 3
combinatiegroepen
werken we
groepsdoorbroken,
doelgericht en vanuit
de leerlijnen. We zijn
deze weg een aantal
jaar geleden
ingeslagen en zijn
met elkaar nog volop
in ontwikkeling om
dit te optimaliseren,
met als einddoel dat
de individuele leerdoelen van kinderen

Wie ben jij?
-

-

-

het uitgangspunt zijn.

Je hebt onderwijskundige ervaring en hebt jezelf ontwikkeld in persoonlijk en
onderwijskundig leiderschap;
Je hebt affiniteit met een kleine school en geeft de school een herkenbaar
gezicht;
Je geeft het team verantwoordelijkheid, vertrouwen, deelt leiderschap op
inspirerende wijze en daagt het team uit om kritisch te kijken naar
ontwikkelingen binnen het onderwijs;
Je schept een klimaat waarin leerkrachten en leerlingen gemotiveerd,
gestimuleerd en gewaardeerd worden;
Je hebt oog voor het bijzondere van ieder kind en samen met het team realiseer
je een passend onderwijsaanbod, zodat ieder kind zich optimaal kan
ontwikkelen;
Je hanteert een coachende leiderschapsstijl en draagt bij aan een lerende
organisatie;
Je bent zichtbaar en benaderbaar, zowel voor leerlingen, ouders en collega´s;
Je hebt een open manier van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk,
je communiceert tijdig, daadkrachtig en vriendelijk;
Je kan ondernemerschap tonen en creatief en met lef omgaan met financiën;
Je hebt een positieve houding met humor, kan dit overdragen en denkt in
mogelijkheden.

Wat krijg jij van ons?
Andere speerpunten
binnen onze school
zijn het thematisch
wereldoriëntatie
onderwijs en het
taal/leesonderwijs.
We hebben de
ambitie om beide met
elkaar te integreren.
Hierin zijn de
afgelopen jaren veel
stappen gezet en we
bouwen dit samen
met jou graag verder
uit.

-

Bij ons word jij net als de leerlingen direct gezien, dit is onze kracht;

-

Een gemotiveerd, actief, verantwoordelijk en professioneel team;
Collega’s die hulp bieden en vragen;
Een fijn pedagogisch klimaat en wij zijn bezig om dat nog sterker neer te zetten
en uit te stralen onder andere door pedagogisch tact;
Leerlingen en ouders die je hartelijk verwelkomen en je meteen het gevoel
geven dat je erbij hoort;
Een unieke werkomgeving in een kleinschalige, overzichtelijke setting en een
nieuwe buiten leeromgeving;
Er is bij ons altijd ruimte om je als professional te ontwikkelen;
Een jaarcontract met uitzicht op vast binnen SKOWF;
Salariëring volgens CAO PO D12, indien voldaan aan de opleidingseis..

-

Interesse?
Je sollicitatie kun je tot woensdag 29 juni a.s. sturen naar Ingrid Stapel (HR adviseur), emailadres: ingrid.stapel@skowf.nl. De briefselectie is op donderdagavond 30 juni.
Uiterlijk vrijdagochtend 1 juli hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek op
maandag 4 juli aan het eind van de middag of begin van de avond. Wij verzoeken je om
hier rekening mee te houden in je agenda. Voor inlichtingen over de vacature kun je
bellen of mailen naar Ingrid Stapel 06- 1143 0049. Meer informatie over de school en SKO
West-Friesland: Sint Lidwina, SKO West-Friesland

