Vacature

Kbs De Wisselaar

Directeur

32 uur, wtf 0,8
3537 -5651 (D12)

Ben jij op zoek naar een baan waarin je jezelf verder kunt
ontwikkelen? Werk jij ook graag samen en neem je graag het
initiatief om echt vernieuwend en eigentijds (unit) onderwijs te
geven. Maak jij samen met ons het verschil?

JOUW FUNCTIE
Je wordt welkom geheten in een hecht, eerlijk en open team wat samenwerkt in een nieuw gebouw met
open leerpleinen. Een team wat volop bezig is met de doorontwikkeling naar unitonderwijs. Jij bouwt
samen met het team verder aan deze onderwijskundige ontwikkeling en zorgt voor de borging.
Jij bent de verbindende schakel tussen thuis, de wijk en de school en zorgt ervoor dat de school als kind
centrum een centrale ontmoetingsplek wordt in de wijk. Met beide ontwikkelingen kunnen wij eraan
bijdragen dat zoveel mogelijk leerlingen in de wijk samen naar school gaan, spelen en opgroeien.

SAMEN! WANT OP DE WISSELAAR TELT IEDEREEN MEE!
De kracht van Kbs De Wisselaar is samenwerking. Uitgangspunt is ervoor te zorgen dat onze kinderen zich
een zelfstandige plaats kunnen verwerven in onze maatschappij. Kbs De Wisselaar biedt een leerrijke,
centrale plek in de wijk waar kinderen, ouders, medewerkers en verschillende samenwerkingspartners
elkaar kunnen ontmoeten. Het team werkt met elkaar op basis van respect voor elkaar en onze omgeving.
Iedereen is medeverantwoordelijk voor een blijvende ontwikkeling van het welbevinden van zichzelf en
elkaar. Daarbij staan veiligheid en autonomie voorop.
Op Kbs De Wisselaar komen kinderen samen met veel verschillende achtergronden en van daaruit krijgt
ieder kind de aandacht en de hulp die het nodig heeft. Of dat nu op het gebied van de lesstof is of als het
gaat om persoonlijke ontwikkeling; het team staat klaar om de kinderen te begeleiden in een veilige en
positieve omgeving op weg naar hun zelfstandigheid.

WAT VERWACHTEN WIJ

WAT BIEDEN WIJ
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Communicatief sterk, transparant en
doelgericht
Toegankelijk en mensgericht
Affiniteit met de diversiteit van onze
leerlingen en de wijk
Positief ingesteld
Zichtbaar voor medewerkers, ouders en
leerlingen en bereikbaar en aanspreekbaar
voor iedereen die met onze school
samenwerkt
Je hecht waarde aan een constructieve
samenwerking met alle partijen
Je weet een goede balans te vinden tussen
doortastendheid en mensgerichtheid

•

•
•

Een hecht, eerlijk en open team
Een mooi nieuw gebouw met open
leerpleinen waarin we het unitonderwijs
verder vorm willen geven
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen
onze stichting
Voor onze school is ook de
arbeidsmarkttoelage van toepassing, deze
toelage van 7,5 % ontvang je naast het
salaris gedurende maximaal 2 jaar

INOS
Kbs De Wisselaar maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs in Breda. INOS helpt
leerlingen hun talenten te ontdekken en begeleidt hen in hun groei tot zelfbewuste en
verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen
accepteren en respectvol samenleven.
Elke school heeft een eigen directeur, 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 verantwoordelijk is.
Voor deze vacature houdt dat in dat je integraal verantwoordelijk bent voor Kbs De Wisselaar
Daarnaast maak je deel uit van een organisatorische eenheid samen met Kbs De Liniedoorn en Kbs
John F. Kennedy.

Contact
Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website
www.bsdewisselaar.nl. Sollicitaties en vragen over de vacature kunt u richten aan
werken@inos.nl.
Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 28 januari
a.s. naar werken@inos.nl, onder vermelding
van vacaturenummer 08JT.DIR22.
Het gesprek met de selectiecommissie staat gepland
op dinsdag 8 februari vanaf 13:00 uur. De
benoemingsadviescommissie plant de gesprekken in
op donderdag 10 februari vanaf 15:00 uur. Een
assessment kan onderdeel uitmaken van de
procedure.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern
geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.

