advertentie

Conexus zoekt per 1 januari 2018 een:
Conexus is bevoegd gezag
over 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in Malden en Nijmegen.
Onder het motto “Conexus
verbindt” wordt aan circa
8.500 leerlingen passend
onderwijs geboden in een
veilige en aantrekkelijke
leeromgeving.
Obs De Buut is onderdeel
van kindercentrum De Buut
in Nijmegen centrum/oost.
Samen met het
kinderdagverblijf, de
peutergroep en de
buitenschoolse opvang
verzorgen we
voor leerlingen van 0 tot 12
jaar op innovatieve wijze
onderwijs en opvang in een
nieuw gebouw met een
prachtige groene (speel)
tuin.
Ons vernieuwende
onderwijs bieden wij
voor maximaal
225 leerlingen aan op drie
leerpleinen (onderbouw,
middenbouw, bovenbouw)
met elk een eigen team
leerkrachten. Ons motto:
'zien, gezien worden en
laten zien' zien we terug
binnen de leerpleinen.
Op een leerplein bouw je
aan verantwoordelijkheden,
werk je samen aan
verschillende opdrachten en
leer je van en met
elkaar. Op deze
wijze kunnen leerlingen van
verschillende leeftijden,
ontwikkelingsgebieden en niveaus en met diverse
talenten zich ontplooien met
optimale aandacht.
Zo kan er onderwijs op
maat voor alle
kinderen geboden worden.
Voor meer informatie:
www.buut.nl

Koersvaste directeur (m/v)
voor de Buut

wtf 0,8-1,0 - aanstelling conform CAO-PO 2016, schaal DB.
Uit uw brief en CV blijkt dat u:
 Beschikt over leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het primair onderwijs.
 Een visie heeft op onderwijs en op ontwikkeling daarin.
 De visie van de school onderschrijft en uitdraagt.
 Beschikt over een afgeronde opleiding schoolleider primair onderwijs.
 Het hebben van een onderwijsbevoegdheid is een pre
In gesprekken geeft u blijk van de volgende kwaliteiten:
Communicatie:
U bent in staat om de spilfunctie te vervullen in het complexe web van bestuur,
ouders, omgeving, kinderen, docenten en ander personeel van kindcentrum De Buut.
In deze communicatie bent u zowel direct en transparant als gericht op verbinding..
Onderwijskundig leiderschap:
De ingrijpende transitie die een aantal jaren geleden is ingezet door een nieuw gebouw,
een nieuw onderwijsconcept en een nieuwe manier van teamsturing is nog niet
afgerond. Hoewel er al op de nieuwe manier gewerkt wordt, is deze nog niet verankerd
en behoeft zij nog veel bewuste aandacht. U houdt als nieuwe directeur vast aan de visie
van de school en bestendigt de ingezette transitie. U bent dus gericht op de lange
termijn en zorgt ervoor dat het schoolteam de kwaliteiten heeft die nodig zijn om die visie
te realiseren.
Coachend:
U kunt de ontwikkeling van het team richting een lerende organisatie sturen en neemt
daarbij een coachende rol. U bevordert de samenwerking en de daarbij horende
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Persoonlijke kwaliteiten:
U bent bekend met onderwijsfilosofieën zoals deze op De Buut worden toegepast,
namelijk Pedagogisch Tact, Reggio Emilia en kindgestuurd onderwijs.
U toont zich waardegedreven en beschikt over relativeringsvermogen.
Reactietermijn
U kunt reageren tot 26 september 2017.
Mocht u na deze datum pas kennis hebben genomen van deze vacature, dan kunt u
contact opnemen met Michelle de Rover (bureau Spijtenburg).

Gelijktijdige openstelling voor interne en externe kandidaten
Deze procedure is gelijktijdig opengesteld voor interne kandidaten die werkzaam zijn
bij Conexus en voor externe kandidaten.
Informatie over de school en Conexus kunt u verkrijgen via www.conexus.nu .
Voor meer informatie en sollicitaties: bureau Spijtenburg werving en selectie.
Contact: Michelle de Rover bereikbaar per email : m.derover@spijtenburg.nl
Telefoon: 0162-420110
Buiten kantooruren: Anita Rasenberg telefoon: 06-30062547
Een psychologisch onderzoek of assessment kan deel uitmaken van de
procedure. De sollicitatiecode van Conexus is van toepassing.

