Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs in het Land van Heusden en Altena
Het bestuur van De Stroming zoekt voor CBS ‘De Parel’ te Giessen-Rijswijk zo spoedig mogelijk een

Directeur (0,8 – 1,0 fte)
U geeft samen met uw teamleiders leiding aan een school met momenteel twee locaties, waarbij u
op een gedreven, verbindende en enthousiaste wijze het onderwijs verder ontwikkelt.
Wij bieden:
U werkt samen met een ervaren en enthousiast team bestaande uit 20 groepsleerkrachten, twee
teamleiders, één intern begeleider en enkele onderwijsassistenten. Als directeur legt u
verantwoording af aan de algemeen directeur. Inschaling vindt plaats in schaal DB, conform cao PO.
Wij zoeken:
Voor deze functie zijn wij zoek naar een kandidaat die het gezicht is van onze school.
U beschikt over de volgende competenties:
 Leiderschap: u geeft vanuit visie en draagvlak richting en sturing aan het team en u draagt
deze visie uit naar interne en externe belanghebbenden;
 Sensitiviteit: u bent sensitief naar uw omgeving en naar uw invloed hierop. Uw gedrag
getuigt van het onderkennen van de (professionele) behoeften van anderen;
 Communicatief vermogen: u geeft blijk van goede communicatieve vaardigheden; ook in
lastige situaties;
 Ondernemend: u ben ambitieus, staat open voor nieuwe ideeën en weet vernieuwingen te
implementeren;
 Stressbestendig: u werkt effectief, ook onder tijdsdruk, bij tegenslag of bij tegenspel.
Wij verwachten van de directeur:
 Een levens- en werkhouding vanuit een protestants-christelijke overtuiging die passend is bij
de identiteit van de school;
 Ervaring met het leiding geven aan een (dorps-)school;
 Brede en actuele kennis met betrekking tot ontwikkelingen in het primair onderwijs en bij
voorkeur met betrekking tot Brede Scholen;
 Affiniteit en ervaring met handelings- en opbrengstgericht werken en leiding geven;
 Een afgeronde opleiding tot schoolleider;
 Bereidheid in het gebied van de school te komen wonen binnen een straal van 50 km.
Procedure werving en selectie:
Graag ontvangen wij uw motivatiebrief en CV uiterlijk 28 september 2016. Bij voorkeur per mail aan
bm@destroming.eu. U kunt uw brief ook per post sturen ter attentie van Dhr. A.C.J. Lenting,
algemeen directeur, Postbus 161, 4250 DD Werkendam. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Dhr. A.C.J. Lenting: 0183-501613.
De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van oktober 2016.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
De Stroming, Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs in het Land van Heusen en Altena, heeft 9 scholen onder
haar beheer die staan in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Wijk en Aalburg. Met ruim 100 collega’s hebben we
de zorg voor ongeveer 1500 leerlingen. CBS De Parel heeft ongeveer 290 leerlingen verdeeld over elf groepen. Samen met
de gemeente Woudrichem en woningcorporatie Woonlinie wordt een nieuwe brede school ontwikkeld, waarin zal worden
samengewerkt met kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, bibliotheek, logopedie en fysiotherapie.
Meer informatie over de twee locaties is te vinden op: www.cbsdeparel.net.
Meer informatie over De Stroming: www.destroming.eu.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

