Conexus
Conexus is het bevoegd gezag over 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen. Conexus
heeft ± 8.400 leerlingen en ongeveer 850 medewerkers. Het strategisch beleidsplan
Conexus laat zien dat in het bijzonder de aandacht uitgaat naar de zorg voor optimale
kwaliteit, onderwijs op maat voor alle leerlingen, professionele medewerkers en
organisatie(s), ouders als educatieve partners en de ontwikkeling naar brede scholen /
Integrale Kindcentra. Naast de SBO Windroos Goffert behoort ook de tweede school voor
speciaal basisonderwijs in Nijmegen (SBO Windroos Lindenholt) tot het bevoegd gezag
van Conexus.
SBO Windroos Goffert, ‘Speciaal voor jou’
SBO Windroos Goffert is ‘Speciaal voor jou’! De leerlingen van de SBO Windroos Goffert
komen uit verschillende delen van Nijmegen. Binnen De Windroos Goffert leggen we het
accent op samen leven en samen leren. De missie-visie is: ‘geloof in ontwikkeling’. Het
fundament van ons ontwikkelhuis! Samen leven realiseren wij
door middel van het programma De Vreedzame School. Samen
leren realiseren wij door middel van het instructief en
betekenisvol leren. Met samen bedoelen wij: de leerlingen
onderling, (door coöperatief werken), samen met ouders
(handelingsgericht werken), samen met professionals (intern en
extern), samen met partners (denkend in termen van
functionaliteiten), samen als lerende organisatie.
In het schooljaar 2017-2018 ging extra aandacht uit naar positief
gedrag en positief veilig leefklimaat. De school gebruikt daarvoor
de programma’s “Vreedzame school”, Rots & Water en PBS (Positive Behavioural
Support).
We zijn een flexibele organisatie (zowel op school- als groepsniveau) die ingericht is op
passend onderwijs en die mee beweegt met de hulpvraag uit de interne en externe
omgeving. De planning is dat in de loop van 2019 of 2020 SO4 de Windroos, ook zijn
onderdak gaat vinden in het gebouw van SBO Windroos Goffert aan de Tapirstraat te
Nijmegen. Om van daaruit de mogelijkheden van samenwerking met elkaar te gaan
onderzoeken en uit te proberen als twee afzonderlijke scholen.
In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende
aandachtspunten: De ontwikkeling van het pedagogisch klimaat op school;
groepsmanagement en structuur in de klas; de samenwerking met ouders en
maatschappelijke instanties; leerlingen leren om te leren; en de individuele
ontwikkelingsvragen van leerlingen.
Het leerlingenaantal op de teldatum 2018 was 299 leerlingen. De school heeft 2 locaties:
in de wijk Goffert (235 leerlingen in 15 groepen) en in Nijmegen-Noord (80 leerlingen in
5 groepen). In totaal zijn er 38 fte personeel verbonden aan SBO de Windroos Goffert.
De locatie in de wijk Goffert is een gebouw waarin huisvesting geboden worden aan 3
andere organisaties, die niet verbonden zijn met Conexus. De taken die verbonden zijn

met gebouwbeheer vallen onder jouw verantwoordelijkheid als directeur. De Waalsprong
school is een groeilocatie.
Vanwege pensionering van de huidige directeur zijn wij per 1 augustus 2019 voor SBO
De Windroos Goffert op zoek naar

Een ‘speciale’ schooldirecteur (40 uur per week)
met een onderscheidend profiel!
Hoofdtaken schooldirecteur
• Onder de eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur geef je
leiding aan de school en draag je verantwoordelijkheid voor het onderwijs,
de personeelszorg, het relatiebeheer met ouders, het financieel beheer over
de school en de dagelijkse gang van zaken op school.
• Het team heeft reeds vol ingezet op verbeterplannen. Je bent onderdeel en
geeft leiding aan de doorontwikkeling van de school vanuit de
schooldoelstellingen en de doelstellingen van Conexus;
• Je levert door inbreng in bovenschoolse projectgroepen en het
directieoverleg een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van
onderwijs- en organisatiebeleid van Conexus;
• Je vertegenwoordigt de school intern en extern.
Taken voor de school
• Je stelt de taken en taakverdeling binnen de school vast;
• Je stelt de organisatie en overlegstructuur binnen de school vast;
• Je bent verantwoordelijk voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van het
onderwijs;
• Je stelt het schoolplan, de schoolgids en het schoolontwikkelingsplan op;
• Je bent op school eindverantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie van
de school;
• Je bent binnen het vastgestelde beleid en met inachtneming van de wettelijke
regelingen op school eindverantwoordelijk voor de inschrijving en uitschrijving van
leerlingen en de overige schooladministratie;
• Je voert het overleg met de MR van de school.
Taken voor het onderwijsbeleid
• Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, formuleren en evalueren van het
onderwijskundig beleid van de school;
• Je geeft invulling aan het school-ondersteuningsplan;
• Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het ICT beleid
op school.
Taken ten aanzien van medewerkers
• Je bent voor de medewerkers het eerste aanspreekpunt;
• Je stelt binnen de begroting en het bestuursformatieplan het schoolformatieplan op;
• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid op de school
binnen de kaders en uitgangspunten van het personeelsbeleid van Conexus en de
CAO-PO;
• Je stimuleert teamvorming en bevordert collegiale consultatie;
• Je voert functionerings-, en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;
• Je stelt in overleg met de medewerkers het taakbeleid op;

•
•
•

Je stelt het (meerjaren)scholingsbeleid voor de school op;
Je voert het ziekteverzuim- en arbobeleid uit;
Je werkt samen met het team aan een resultaatgerichte organisatiecultuur.

Taken ten aanzien van financieel beleid
• Je stelt de (meerjaren)schoolbegroting op;
• Je bent bevoegd uitgaven te doen binnen de gestelde kaders tot de in de
schoolbegroting vastgestelde bedragen.
Taken ten aanzien van beheer
• Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de school. In het gebouw in
de wijk Goffert zijn 3 andere gebruikers gehuisvest. Je bent verantwoordelijk voor het
goed gebruiken van het gebouw, maar ook bijvoorbeeld voor de gemeenschappelijke
schoonmaak. Het onderhoud en de relatie met het schoonmaakbedrijf worden
centraal aangestuurd door Conexus.
Wie zoeken we en hoe onderscheid je jezelf?
• Onderwijservaring als schooldirecteur is een absolute must;
• Je hebt ervaring, kennis en affiniteit met leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs;
• Je hebt een heldere en inspirerende visie op de ontwikkelingen in het speciaal
basisonderwijs;
• Je bent een verbinder tussen alle partners in het samenwerkingsverband; Je kunt ons
overtuigen dat je in staat bent om de samenwerking met speciaal onderwijs cluster-4
te ontwikkelen en te dragen vanuit onderscheiden verantwoordelijkheden.
• Je bent in staat om laagdrempelig te zijn in contacten met leerlingen en ouders;
• Je bent bereid en in staat te verantwoordelijkheden te mandateren en lager in de
organisatie te leggen;
• Je bent een natuurlijk, loyaal, ondernemend en coachend leider met oog voor
veiligheid, vertrouwen en geborgenheid in de school;
• Je streeft ernaar om jezelf en het team voor een langere tijd te blijven ontwikkelen
om de school als prettige en kwalitatieve leeromgeving te handhaven voor zowel de
leerlingen als de personeelsleden;
• Je hebt inzicht in financieel, organisatorisch, personeels- en materieel beleid en
bespreekt dit met het MT en de MR;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Je staat ingeschreven in het schoolleidersregister;
• En je hebt vele extra’s die aansluiten bij onze ‘extra aandacht voor’!
Plaats in de Conexus-organisatie
Bij Conexus heeft iedere school een eigen schooldirecteur. De schooldirecteur legt
verantwoording af aan het College van Bestuur. De schooldirecteur neemt deel aan
schooloverstijgende overleggen, gericht op de ontwikkeling en uitvoering van het
bovenschools beleid. In het kader van de samenwerking ‘onder 1 dak SBO en SO’, ga je
als directeur de samenwerking onderzoeken met de directeur SO4 De Windroos, echter
vanuit de eigen identiteit en onderwijsopdracht.
Arbeidsvoorwaarden
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO PO.
Procedure en solliciteren
Heb je interesse in deze vacature en herken je je in het gestelde profiel? Stuur dan je CV
en motivatie naar s.dewaal@spijtenburg.nl o.v.v. sollicitatie schooldirecteur SBO De
Windroos. Je kunt tot 27 maart 2019 a.s. solliciteren. Liefst ontvangen wij je sollicitatie
eerder.

De gesprekken bestaan uit een voorselectiegesprek door Spijtenburg en een definitieve
selectieronde door de opdrachtgever. De selectie door de opdrachtgever bestaat uit twee
gespreksrondes met één commissie. Tenslotte volgt een arbeidsvoorwaardengesprek.
Wij wijzen je erop dat het navragen van referenties, diploma-search, internetsearch, het
voorleggen van een VOG en een ontwikkelassessment deel uit kunnen maken van de
selectieprocedure.
Nadere informatie over de school vind je op de website https://www.windroosgoffert.nl/.
Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Michelle de Rover,
m.derover@spijtenburg.nl of 0162-420110. Voor inhoudelijke informatie kun je contact
opnemen met Sjon de Waal, s.dewaal@spijtenburg.nl 0162-420110 of 06-30330906.
Sjon de Waal is ook buiten kantoortijd te bereiken.
Gewerkt wordt volgens de sollicitatiecode van de NVP. Deze is op te vragen bij Michelle
de Rover.

