“De Werft: Daar voel je je thuis!”
Kindcentrum De Werft in de wijk Haagse Beemden van Breda bestaat uit een samenwerking van INOS
basisschool De Werft en Kober kinderopvang. We werken intensief samen rondom het welzijn en de
ontwikkeling van de kinderen.
De kernwaarden van het kindcentrum duiden wij in het kort als TOOOS:

Thuis op school, Ontdekkend leren, Onderwijs op maat, Open en Structuur
De komende jaren streven we naar verregaande integratie van school en kinderopvang. Het groeiend
aantal leerlingen bedraagt momenteel ruim 300 en er werken 30 medewerkers.
Vanzelfsprekend is Kober kinderopvang gehuisvest in De Werft. Kober heeft 32 kindplaatsen bij de
peuteropvang/voorschoolse. Daarnaast biedt Kober 44 kindplaatsen bij de buitenschoolse opvang.
Meer dan 235 kinderen maken gebruik van de tussenschoolse opvang. Er werken 7 pedagogisch
medewerkers.
De Werft is een warme plek waar je je thuis voelt. We zetten stappen in het thematisch werken en
ontdekkend leren. De school staat bekend om de goede zorgstructuur en heeft een enthousiast,
hardwerkend en zorgzaam team. Daarnaast is de school zichtbaar en actief in de wijk. Bij De Werft
gaan onderwijs en opvang hand-in-hand.
Voor kindcentrum De Werft is de opdracht om samen met Kober de bestaande processen te
verbeteren, verder te ontwikkelen en te borgen in de organisatie. Denk hierbij aan het ontwikkelen van
een eenduidige visie en het met duidelijke, planmatige stappen naar een stip op de horizon bewegen.
Wij vragen een
Locatiedirecteur kindcentrum De Werft – Stichting INOS (m/v, 1 wtf)
Kindcentrum De Werft is op zoek naar een directeur die de kinderen bij naam kent, humor heeft,
goed kan presenteren en een vertrouwenspersoon is (volgens de leerlingen van groep 6, 7 en 8).
Verder is het team op zoek naar een directeur die:
•
•
•
•

•

toegankelijk, betrokken en laagdrempelig is voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten en
pedagogisch medewerkers;
transparant communiceert en een teamspeler is;
brede kennis heeft van (de ontwikkelingen in) het basisonderwijs en integrale kindcentra;
samen met het team een onderwijsvisie kan doorontwikkelen / uitdragen en van daaruit in
staat is om de continu veranderende onderwijswereld te vertalen in consequenties en
kansen voor de school;
ambitieus en vernieuwend is, maar er ook voor zorgt dat veranderingen behapbaar blijven voor

•
•
•
•
•
•

het team;
een verbinder is die vanuit vertrouwen werkt met het team en die de ontwikkeling en
talenten van de teamleden stimuleert;
oog heeft voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften;
met een pedagogisch en didactische achtergrond die de transitie van een vernieuwend
team kan begeleiden;
zorgt voor een evenwichtige ontwikkeling van de leerling op alle gebieden, zodat ze zichzelf
kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste mensen;
de verbinding zoekt met ouders om invulling te geven aan het educatief partnerschap;
zich weet te profileren in de wijk.

De directeur is mede verantwoordelijk voor het team BSO, TSO en peuteropvang van Kober
kinderopvang. Hij of zij benut en bouwt de kansen uit op het gebied van IKC-ontwikkeling in het
groeiproces in de wijk waar onderwijs en opvang hand‐in‐hand gaan.
Ben jij de coachend leidinggevende die de bovengenoemde uitdaging samen met het
enthousiaste team vorm kan gaan geven?

Meer informatie over Kbs De Werft vindt u op www.dewerft.nl en over Stichting INOS op www.inos.nl.
Vragen over de vacature kunt u richten aan Jeroen Koers, personeelsadviseur. Uw sollicitatie kunt u tot
uiterlijk 28 mei a.s. per mail aan hem richten via: jeroen.koers@inos.nl
Gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op donderdag 6 juni vanaf 18.00 uur en vinden
plaats op het bestuursbureau van INOS, Reduitlaan 31 te Breda.
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie volgen op woensdag 12 juni vanaf 19.00 uur op
Kbs De Werft, Raaimoeren 21 te Breda.
Het arbeidsvoorwaardengesprek volgt dan op dinsdag 18 juni van 14.00 – 15.00 uur, op Reduitlaan 31
te Breda.

