advertentie
verlengde procedure

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.
De NSV2 is een
basisschool voor bijzonder
neutraal onderwijs.
NSV 2 wil een school zijn
waar:
o de leerlingen Autonoom,
Gemotiveerd en
Betrokken zijn;
o we werken in een
professionele organisatie
met een professionele
cultuur;
o op een moderne wijze
onderwijs wordt gegeven.
Dit willen we waarmaken
door met het team en
kinderen:
o Planmatig te werken;
o Samen te werken;
o Verantwoordelijkheid en
eigenaarschap te laten
waar het hoort;
o Focus te houden;
o Lef te tonen om iets
nieuws te proberen;
o Het delen van
ervaringen en vieren van
successen.
Wij werken aan een
toekomstgericht curriculum
waarin we streven naar een
balans en samenhang
tussen het aanbod van de
basisvaardigheden zoals
genoemd in de huidige
kerndoelen én de 21st
century skills.
Wij staan voor goed,
passend onderwijs waarin
we kinderen uitdagen het
maximale uit zichzelf te
halen.
Voor meer informatie:
www.nsv2.nl

Inspirerende en daadkrachtige
directeur (m/v) voor de NSV 2
wtf 0,8-1,0 - aanstelling conform CAO-PO 2016, schaal DC.
Uit uw brief en CV blijkt dat u:
 Beschikt over leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het primair onderwijs.
 Een visie heeft op onderwijs en ontwikkeling daarin.
 De visie van de school onderschrijft en uitdraagt.
 Beschikt over een afgeronde opleiding schoolleider primair onderwijs.
In gesprekken geeft u blijk van de volgende kwaliteiten:
Communicatie:
U communiceert helder en transparant. U bent toegankelijk en zichtbaar voor alle
geledingen van de school. U creëert ruimte voor inspraak, meedenken en ontwikkelen
van schoolbeleid. U spreekt teamleden aan op afspraken en resultaten.
Onderwijskundig leider:
U kunt als integraal leider strategisch denken en prioriteiten stellen. U beschikt
over aantoonbare leidinggevende capaciteiten. U kunt mensen inspireren,
motiveren en u geeft op een transparante, daadkrachtige manier leiding.
Relaties:
U vindt ouderbetrokkenheid belangrijk en wil dit stimuleren. U kunt kinderen, ouders en
medewerkers binden en kunt een veilig klimaat creëren.
Eigenschappen:
U bezit humor, kunt relativeren, bent empatisch en toont zich slagvaardig.
Reactietermijn
U kunt reageren tot 18 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.

