Vacature
directeur

voor 0,8 – 1,0 WTF

De gezellige en gemoedelijke Jenaplanschool in Hoorn (gemeente
Heerde) is per 1 augustus 2019 op zoek naar een directeur die;
- in staat is, in samenspraak met het team, een eigentijds Jenaplanprofiel en visie op het onderwijs te ontwikkelen en realiseren,
- het team respectvol leiding geeft, coacht, inspireert, ondersteunt en in
hun eigen kracht laat staan,
- toegankelijk is voor leerkrachten, ouders, kinderen en in staat is mensen te verbinden,
- grote affiniteit/gemeenschapszin heeft met het buurtschap Hoorn en
omgeving,
- de ambitie heeft om het onderwijs voor de individuele leerling blijvend
te verbeteren en de school verder te ontwikkelen tot een Integraal
Kindcentrum

De Stichting Primair
openbaar onderwijs
Noord-Veluwe
(Stichting Proo)
vormt het bestuur
van de scholen voor
primair openbaar
onderwijs in de
gemeenten Elburg, Epe,
Ermelo, Harderwijk,
Heerde, Nunspeet,
Oldebroek en Putten.

De directeur stuurt het onderwijs en de leerlingzorg aan, heeft de operationele leiding van de school, levert bijdragen aan het onderwijsbeleid, de bedrijfsvoering en de positionering van de locatie in de omgeving. De directeur
heeft ook een lesgevende taak.
De kandidaat dient te beschikken over;
- een afgeronde opleiding tot Vakbekwaam schoolleider, hiervoor
studerende te zijn of bereid te zijn deze opleiding te volgen,
- ervaring met het Jenaplanonderwijs.
Informatie
Het betreft een functie in een DA-schaal. Voor meer informatie over deze
vacature kunt u contact opnemen met Bert Stam, regiodirecteur 06 – 81 62
20 51.

Stichting Proo
Noord-Veluwe

Sollicitatie
Uw sollicitatiebrief, voorzien van uw CV plus recente positieve beoordeling,
kunt u mailen naar info@stichtingproo.nl onder vermelding van
`vacature directeur Jenaplanschool`. Uw sollicitatiebrief dient voor 10 april
2019 in ons bezit te zijn. Na ontvangst van uw sollicitatiebrief wordt u verder
geïnformeerd over de procedure.
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