Interconfessioneel en katholiek basisonderwijs voor Uithoorn, De Kwakel, e.o.

Wijzer aan de Amstel zoekt voor Jenaplanschool ‘t Startnest in Uithoorn een

Directeur
(wtf 0.8 of 1.0 m.i.v. 1 augustus of eerder)
Onze school

De functie

Basisschool ’t Startnest, met 240 leerlingen,
is een moderne Jenaplan basisschool in
Uithoorn. De school is gehuisvest op een
unieke locatie in een modern gebouw.

- U geeft leiding aan de medewerkers op de school
en bent integraal verantwoordelijk voor de school.

‘t Startnest is een Jenaplanschool en dit
betekent dat er volgens het Jenaplanconcept
onderwijs wordt gegeven.
De meeste kinderen op de school komen uit
de directe omgeving van de school, maar er
komen ook kinderen naar de school van
buiten Uithoorn. Zij kiezen specifiek voor
‘t Startnest vanwege het Jenaplanconcept.
Het team bestaat uit ca. 21 enthousiaste en
gedreven professionals die zich graag verder
willen ontwikkelen.
Samen met vijf andere basisscholen vormt
‘t Startnest stichting Wijzer aan de Amstel.
Het motto van de stichting is: ‘Durf jezelf te
zijn’. Dit geldt voor zowel de kinderen, de ouders, als voor de medewerkers.
Als kernwaarden binnen de stichting hanteren
wij: aandacht, bevlogenheid, vertrouwen en
eigenheid. Voor ons zijn dit geen loze kreten,
maar waarden die onderdeel uitmaken van de
cultuur die wij nastreven en waarover wij met
regelmaat de professionele dialoog voeren.
Spreekt dit u aan? Voelt u zich thuis bij deze
gedachten en deze cultuur? Wij nodigen u
graag uit voor een gesprek!

- U weet het Jenaplanconcept van de school te
borgen en uit te dragen.
- Samen met het team vertaalt u het Koersplan van
de stichting en borgt u de onderwijskundige keuzes
naar concreet beleid dat past bij het Jenaplanprofiel,
de missie en visie van de school.
- U bent duidelijk zichtbaar in de school en aanspreekbaar voor iedereen, waardoor u een veilig
klimaat creëert voor leerlingen, ouders en medewerkers.
- U bereikt resultaten door het hebben van een
duidelijke visie en het tonen van daadkracht.
- U voelt zich (mede) verantwoordelijk voor de
stichting door zich actief in te zetten en actief te
participeren in het directeurenoverleg.
- U blijft zich individueel of samen met de andere
directeuren professionaliseren.
Functie-eisen
- U beschikt over een HBO/academisch werk- en
denkniveau.
- U beschikt over een afgeronde
schoolleidersopleiding of bent hiermee bezig.
- U kunt relativeren en bezit een gezonde dosis humor.
Wat bieden wij?
- Een fantastisch leuke en uitdagende baan!

Op de website van de stichting vindt u een
uitgebreider profiel. Ga hiervoor naar:
www.wijzeraandeamstel.nl en dan naar
“Werken bij”

- Een stichting waarin je verantwoordelijkheid krijgt
en voelt!

Kijk voor meer informatie over de school op:
www.startnest.nl

Mail uw brief met CV voor 1 april a.s. naar:
domela@wijzeraandeamstel.nl

- D12 met uitstekende secundaire voorwaarden!
Heeft u interesse?

