Vacature

Kbs De Driezwing

Locatiedirecteur

Parttime, wtf 0,6 - 0,8
3.537 -5.651 (D12)

Ben jij de directeur voor Kbs De Driezwing met een innovatieve
kijk op onderwijs, die de school onderscheidend kan profileren in
de wijk? Ben jij zichtbaar en verbindend en werk je graag samen?
Maak dan vanaf komend schooljaar samen met ons het verschil!

JOUW FUNCTIE
Je bent belast met de dagelijkse leiding binnen de school. Hieronder vallen het coördineren van de
invulling en uitvoering van het onderwijskundig beleid binnen de school, het mede ontwikkelen en
uitvoeren van het beleid van de school, het zorgdragen voor de ontwikkeling en afstemming van de
onderwijsprogramma’s van de school en de aansturing van personeel. Je zet de reeds ingezette koers wat
betreft onze onderwijskundige visie en doorontwikkeling van ons onderwijs voort. Je zet je in om ons team
verder te ontwikkelen tot een stabiele eenheid. Je bent integraal verantwoordelijk voor Kbs de Driezwing,
maar legt verantwoording af aan de voorzittend directeur van de organisatorische eenheid.

OP DE DRIEZWING LEREN WE, SAMEN EN VAN ELKAAR
Kbs De Driezwing heeft 165 leerlingen en een team van circa 20 medewerkers. De school staat in de wijk
Haagse Beemden en heeft een mooie diversiteit aan leerlingen. Binnenkort vieren wij ons 35- jarig
bestaan. Kbs De Driezwing heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in haar onderwijskundige visie en
haar beleid rondom zorg en onderscheidt zich als IPC- en LIST-school.

HET TEAM ZOEKT EEN
DIRECTEUR DIE:

WAT BIEDEN WIJ
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•
•

besluitvaardig, zichtbaar, verbindend,
motiverend, toegankelijk en coöperatief
is; een veilige werkomgeving en een
open sfeer creëert;
transparant en duidelijk communiceert
en structureel overlegt met het team,
TC, IB, vakwerkgroepen en de MR en
daarbij keuzes toelicht;
het team betrekt bij de besluitvorming
van teamzaken (o.a. werkverdelingsplan)
mensen aanspreekt, waarbij zowel
aandacht is voor de positieve punten als
de verbeterpunten, verantwoordelijkheden en werkzaamheden;
goed kan luisteren en goed kan omgaan
met tegengestelde belangen;
ervaring heeft met kwalitatieve
procesbewaking;
sterk is in de communicatie bij
spanningsvolle situatie, rekening houdend
met diversiteit aan ouders.

•

•
•

een fijne school met een plezierig
werkklimaat;
arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.
een stabiele stichting met voor jou volop
ontwikkelingsmogelijkheden;
de mogelijkheid om dit in te vullen als een
leerwerkplek voor een startende directeur;
een mogelijke aanvulling op de wtf met
lesgevende taken.

INOS
Kbs De Driezwing 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.

Contact
Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website www.driezwing.nl. Voor meer
informatie over de vacature kun je contact opnemen je contact opnemen met Jeroen Koers,
beleidsadviseur HR, via telefoonnummer 076-5611688.
Heb je interesse om lid van ons team te worden?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV vóór 1 februari
naar werken@inos.nl, onder vermelding van
vacaturenummer 21PQ-LD1.

Planning
De brievenselectie staat gepland voor 3 februari, het gesprek met de selectiecommissie op vrijdag 11 februari
en het gesprek met de benoemingsadviescommissie op woensdag 16 februari.
Een assessment kan eveneens onderdeel uitmaken van de procedure.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten
de voorkeur.

