Vanaf het schooljaar 2019-2020 zoekt De Stroming een directeur voor cbs De Zaaier
in Andel (0,8-1,0 wtf) die:
onderwijskwaliteit en -ontwikkeling stimuleert;







samen met het team een ‘stip op de horizon’ kan formuleren;
georganiseerd en gestructureerd te werk gaat om naar deze ‘stip’ toe te werken;
een duidelijke visie op leiderschap heeft;
een levens- en werkhouding vanuit een protestants-christelijke overtuiging heeft die passend is bij de
identiteit van de school;
kan inspireren, verbinden en enthousiasmeren!



Wat vinden wij belangrijk?



Onderwijskundig leider
Je hebt kennis van onderwijs, ervaring met het stimuleren en begeleiden van ontwikkelingen in de klas en
in de school.



Samen leren en reflecteren
Je hebt aandacht voor het team. Hierin zie je niet alleen de persoon, maar juist ook de professional in de
persoon. Dat betekent dat je in contact bent, interesse hebt en weet hoe het in de klas gaat.



Positief en gemotiveerd
Wij zoeken een directeur die volmondig ‘ja!’ kan zeggen tegen onze school! Je erkent de opdracht die we
te doen hebben en weet wat dat van jou en ons als teamleden vraagt. Je bent hierin vastberaden,
gemotiveerd en neemt het team mee.



Ondernemend
Je bent ambitieus, staat open voor nieuwe ideeën en weet vernieuwingen te implementeren. Hierbij ga je
doordacht en realistisch te werk en weet je vanuit een helicopterview de langetermijnvisie steeds voor
ogen te houden.

Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Dan komen we graag met jou in gesprek!
Stuur voor 20 februari 2019 een motivatiebrief en CV naar Elise van Es via personeelszaken@destroming.eu. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Lenting, College van Bestuur, via 0183-501613. Bij gelijke
geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de
procedure.

CBS De Zaaier is een school met circa 190 leerlingen in Andel. Kernwoorden die typerend zijn voor deze school:
S amen:

Wij zijn samen de school, jij en ik!

U niek:

Je mag zijn wie je bent.

P lezier

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

E erlijk

Wij zijn eerlijk en betrouwbaar.

R espect

Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

Deze waarden zijn tot stand gekomen in overleg met de kinderen, onze ouders van de school en allen die er
werken.

