Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena
Het bestuur van De Stroming zoekt voor CBS ‘t Kompas te Werkendam per 1 januari 2019 of zo mogelijk eerder een

Directeur (0,8 – 1,0 fte)
CBS ’t Kompas is een
school met circa 225
leerlingen in een nieuw
gebouw (MFA
Vlechtwerk) aan de
Hooftlanden 1 in
Werkendam.
Kernwoorden die
typerend zijn voor deze
school:
 Leerplein
 Dynamisch
 ‘Juiste koers voor
ieder kind’
 Werken met
chromebooks
 Aanwezigheid
van een plusklas
 Brede zorg
 Muziekimpuls
 Vakdocenten
gym
 School in de wijk

U geeft als onderwijskundig leider samen met uw teamleiders leiding, waarbij u op
inspirerende, verbindende en enthousiaste wijze het onderwijs verder ontwikkelt.
Wij bieden:
U werkt samen met een ervaren en enthousiast team bestaande uit ongeveer 20
groepsleerkrachten, twee teamleiders, twee intern begeleiders en enkele
onderwijsondersteuners. Als directeur legt u verantwoording af aan het College van
Bestuur. Inschaling vindt plaats in schaal DB, conform cao PO.
Wij zoeken:
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een kandidaat die het boegbeeld is van onze
school. U beschikt over de volgende competenties:
 Onderwijskundig leiderschap: u geeft vanuit visie en draagvlak richting en
sturing aan het team en u draagt deze visie uit naar interne en externe
belanghebbenden. U werkt opbrengst- en handelingsgericht en weet waar
nodig knopen door te hakken;
 Sensitiviteit: u bent sensitief en pro actief naar uw omgeving. Uw gedrag getuigt
van het onderkennen van de (professionele) behoeften van anderen waarbij u
de talenten van de teamleden optimaal weet te benutten;
 Communicatief vermogen: u geeft blijk van goede communicatieve
vaardigheden met ouders, met collega’s en met derden;
 Ondernemend: u bent ambitieus, staat open voor nieuwe ideeën en weet
vernieuwingen te implementeren.
Wij verwachten van de directeur:
 Een levens- en werkhouding vanuit een protestants-christelijke overtuiging die
passend is bij de identiteit van de school;
 Een registratie als schoolleider;
 Ervaring met het leiding geven aan een school voor primair onderwijs en
ervaring als groepsleerkracht;
 Brede en actuele kennis met betrekking tot ontwikkelingen in het primair
onderwijs en bij voorkeur met betrekking tot Brede Scholen / Kind centra.
Procedure werving en selectie:
Graag ontvangen wij uw motivatiebrief en CV uiterlijk 18 september 2018, bij
voorkeur per mail aan bm@destroming.eu. U kunt uw brief ook per post sturen ter
attentie van dhr. A.C.J. Lenting, College van Bestuur, Postbus 161, 4250 DD
Werkendam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. A.C.J. Lenting:
0183-501613.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op 26 en 27 september
2018. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De Stroming, Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs in het Land van Heusen en Altena, heeft 10 scholen onder haar
beheer die staan in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Met ruim 120 collega’s hebben we de zorg voor
ongeveer 1750 leerlingen. Meer informatie over De Stroming: www.destroming.eu.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

