CBS De Wegwijzer is een warme en christelijke basisschool in Harderwijk met ruim 215 leerlingen.
Een uitnodigende school, met daarin een BSO-organisatie. Wij staan voor een open sfeer waar
iedereen zich welkom voelt. Ons team biedt kwalitatief goed onderwijs aan onze leerlingen.
Wij willen de talenten van onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling laten komen, zodat zij zich
zo goed als mogelijk ontplooien. Dit doen wij onder andere door onze leerlingen te betrekken
bij hun leerproces, een uitdagende en gedifferentieerde leeromgeving aan te bieden en dit
binnen een veilig en helder pedagogisch klimaat. Met ons betrokken team gaan we voor
goed onderwijs waarin elk kind zichzelf mag zijn en zich gezien voelt!
Stichting VCO Harderwijk-Hierden stelt zich ten doel om christelijk onderwijs te verzorgen in
Harderwijk en Hierden. De 11 scholen bieden kwalitatief goed onderwijs aan bijna 2800
leerlingen, in een rijke leeromgeving. Als directeur ben je bereid de integrale
eindverantwoordelijkheid te dragen voor de school, werk je actief samen met de overige
VCO-directeuren en geef je mede vorm aan de beleidsontwikkelingen op bestuursniveau.
VCO Harderwijk-Hierden zoekt per 1 augustus 2019 een:
Directeur (0,8 - 1,0 wtf)
‘Een zichtbare directeur met een heldere visie’
Onze nieuwe directeur werkt op een enthousiaste en inspirerende wijze met ons team aan een
heldere visie. Onder jouw leiding wordt een duidelijke koers bepaald waardoor we ons
onderwijs versterken en ontwikkelen, waarbij de talenten van de collega’s worden ingezet. Je
borgt ontwikkelingen, zodat ons onderwijs nog beter wordt en dit zichtbaar is binnen én buiten
de school. Als directeur zorg je ervoor dat een ieder zich gehoord voelt, werk je vanuit
vertrouwen en versterk je de onderlinge samenwerking. Op die wijze stimuleer je de
professionele cultuur en het zelfsturend vermogen van ons team.
Jij, als onze nieuwe directeur:
-

bent empathisch en toont daadkracht wanneer dit nodig is;
hebt een hart voor christelijk basisonderwijs en geeft vanuit persoonlijke
geloofsovertuiging invulling aan christelijk basisonderwijs;
ziet kansen en mogelijkheden om de school (-visie) verder te ontwikkelen;
communiceert helder richting alle betrokkenen;
bent zichtbaar in én buiten de school en je bent toegankelijk voor iedereen;
motiveert en relativeert wanneer nodig en hebt gevoel voor humor;
hebt een relevante studie gevolgd of je bent bereid deze te halen, leidinggevende
ervaring is een pré.

Wij bieden:
-

een betrokken en warm team dat zeer gedreven is;
een mooie school met mogelijkheden voor ontwikkelingen;
een MR-geleding die meedenkt en werkt;
een ambitieus, bovenschools verband van directeuren en stafleden;
salariëring volgens cao po.

Bij de selectie zal gebruik worden gemaakt van een psychologische vragenlijst (PPA). Een
assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie op
www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Heb je naar aanleiding van deze oproep interesse of
heb je nog vragen bel dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen (adviseur werving) op 0613741197. Reageren is mogelijk t/m 24 maart 2019, we ontvangen je sollicitatie graag via deze
link. De eerste gesprekken zijn gepland op 26 en 28 maart, vervolggesprekken op 3 april 2019.

