Vacature
Kbs De Burchtgaarde zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar een:

Locatie Directeur
(0,8 wtf)
Basisschool de Burchtgaarde – ‘ieder uniek, samen één!’
Kbs De Burchtgaarde staat midden in de wijk IJpelaar, Breda. Op onze school bieden wij de
kinderen een veilig schoolklimaat waar ieder kind zich ècht thuis voelt. En gezien wordt als een
uniek persoon met een eigen karakter, eigen vaardigheden, talenten, competenties en
groeimogelijkheden. Een kleinschalige school waar kinderen zich als individu deel voelen van een
hechte schoolgemeenschap die rekening houdt met elkaar. Waar de kinderen elkaar kennen en er
oog en oor is voor de ander. Waar we respectvol met elkaar omgaan en waar de ouders als partners
in de opvoeding worden gezien.
Onze slogan ‘ieder uniek, samen één!’ geldt niet alleen voor de kinderen van school. Het is ook
terug te vinden in het team waarin je komt te werken. Wij hebben een fijn team. Collegiaal en
geïnteresseerd in elkaar. Ook daar krijg je direct het gevoel je welkom en geaccepteerd te voelen.
Waar de goede aspecten van een familiecultuur merkbaar zijn en waar we als team samenwerken
aan (verdere) professionalisering.

Over de functie:
Onderdeel van de besturingsfilosofie van INOS is dat elke school een eigen directeur heeft, die
integraal verantwoordelijk is voor zijn of haar school. Ook maakt elke school deel uit van een
organisatorische eenheid, bestaande uit meerdere scholen, waarvoor een voorzittend directeur
eindverantwoordelijk is. Voor deze vacature houdt dat in, dat u de integrale verantwoordelijkheid
hebt voor Kbs De Burchtgaarde. Kbs De Burchtgaarde maakt deel uit van de organisatorische
eenheid Kbs Jacinta, Kbs De Burchtgaarde en Kbs De Rosmolen. De voorzittend directeur in deze
organisatorische eenheid is de directeur van Kbs Jacinta.

Het team wenst een directeur, die:
•
•
•
•
•
•

zichtbaar is op de werkvloer;
daadkrachtig is;
over empathisch vermogen beschikt;
stevig in zijn/haar schoenen staat;
communicatief vaardig is;
affiniteit met de buurt en de bewoners van de wijk heeft;

•
•
•
•

vertrouwen heeft van het team en de ontwikkeling en talenten van de teamleden stimuleert;
enthousiast is over De Burchtgaarde en samen met het team kijkt naar wat goed gaat om vanuit
daar en op basis van het koersplan de school verder te ontwikkelen;
op transparante en doortastende wijze beslissingen kan nemen;
ambitieus en vernieuwend is.

De ouders wensen een directeur die:
•
•
•
•
•

zichtbaar is;
enthousiast en bevlogen is;
laagdrempelig is in de communicatie naar het team, de leerlingen en hun ouders;
een verbindende factor is;
stevig in zijn/haar schoenen staat.

De leerlingen van de bovenbouw wensen een directeur die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aardig is maar ook serieus kan zijn;
leuke dingen kan organiseren;
onpartijdig is;
een grappige en een gekke kant heeft;
interesse heeft in de kinderen;
goed met kinderen om kan gaan;
vrolijk is;
goed en respectvol met de juffen omgaat;
problemen kan oplossen/daadkrachtig is.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

een mooie school gelegen in wijk IJpelaar in Breda, met een betrokken leerling- en
ouderpopulatie;
een enthousiast zelfverantwoordelijk team met veel expertise;
een betrokken team van collega-directeuren in de organisatorische eenheid;
ontwikkelmogelijkheden in het bredere verband van onze stichting;
salariëring volgens cao po, schaal D12.

Tijdplanning/ procedure:
Meer informatie over Kbs De Burchtgaarde vind je op de website van de school
www.burchtgaarde.nl en over INOS op www.inos.nl.
Vragen over de vacature kun je richten aan Jeroen Koers beleidsadviseur HR, via
jeroen.koers@inos.nl.
Je sollicitatie (CV en motivatiebrief) kun je tot uiterlijk 26 mei a.s. per mail richten aan:
werken@inos.nl.
De briefselectie vindt plaats op donderdag 3 juni, het gesprek met de selectiecommissie staat op
donderdag 10 juni tussen 14.00 en 17.00 uur gepland. Op maandag 14 juni vanaf 16.30 uur volgt
voor de benoembare sollicitant(en) het gesprek met de benoemingsadviescommissie.
Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure.

