Kbs De Griffioen is een gezellige school in het dorp Prinsenbeek (Breda) met 630 leerlingen, waar kwalitatief
goed onderwijs wordt geboden. Binnen twee jaar hopen we ons te vestigen op een (her)nieuw(d)e
locatie, waar we ons willen ontwikkelen richting een Integraal Kind Centrum (IKC). Momenteel werken we
met een gedreven team van 60 krachten, waaronder drie teamcoördinatoren. Onze school beschikt over
een bibliotheek, we maken gebruik van de geïntegreerde methode TopOndernemers en we besteden
veel aandacht aan vieringen en festiviteiten. We werken met het KiVa programma, mede daardoor
voelen de kinderen zich veilig en worden ze gezien. Ze mogen zich optimaal ontwikkelen; zowel op
cognitief-, creatief- als op sociaal vlak. We zijn betrokken bij onze omgeving en trots op onze verbindende
functie in de wijk.
Kbs De Griffioen is één van de 28 basisscholen van INOS en vormt, samen met Kbs De Horizon en Kbs De
Boomgaard een organisatorische eenheid van drie scholen. In onze scholen binnen de gemeente Breda
begeleiden wij onze leerlingen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen. Na een periode van interim
aansturing zoekt INOS voor Kbs De Griffioen een:
Directeur (m/v) wtf 1,0
‘Een krachtig leider met charisma’
Profiel
Als onze nieuwe directeur ontwikkel je samen met ons een sterke en onderscheidende visie. Je draagt deze
met verve uit richting betrokkenen en vanuit deze visie bouw je samen met ons aan toekomstgericht
onderwijs op maat. Tweetalig onderwijs (TTO) is één van de mogelijkheden die we daarbij overwegen. Als
directeur stimuleer je ons in de professionele samenwerking. Onder jouw leiding wordt de school
aantrekkelijk geprofileerd naar buiten toe. Je zet de school op de kaart in de wijk en bent als geen ander
in staat om mooie ontwikkelingen zichtbaar te maken. Je ziet het als een uitdaging om onze school door te
ontwikkelen richting een IKC in een (her)nieuw(d) gebouw en je weet wat daarvoor nodig is.
Wij zoeken een directeur, die:
•
doortastend, besluitvaardig en duidelijk leiding geeft;
•
knopen doorhakt als het nodig is maar ook ontwikkelruimte geeft aan het team;
•
communicatief zeer vaardig is richting alle betrokkenen;
•
werkt vanuit een sterke onderwijskundige visie en beschikt over leidinggevende ervaring;
•
ondernemend van aard is en verbinding zoekt met partners in de wijk en haar omgeving;
•
constructief samenwerkt met collega directeuren binnen de organisatorische eenheid.
Wij bieden
•
een ruim gebouw voorzien van moderne middelen en perspectief op nieuwbouw;
•
leerkrachten en ouders die betrokken zijn en zich graag inzetten voor de school;
•
een betrokken team van collega-directeuren binnen de organisatorische eenheid;
•
ontwikkelmogelijkheden binnen het bredere verband van onze stichting;
•
salariëring volgens cao po.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie over de vacature
op www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Heb je naar aanleiding van deze oproep interesse of heb je
nog vragen bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink, adviseur werving op 06-40138451. Reageren is
mogelijk t/m 21 januari 2019, de eerste gesprekken zijn gepland in week 5 en gesprekken met de BAC in
week 6. We ontvangen je sollicitatie graag via deze link.

