Adjunct-directeur
(0,8 - 1,0 fte)
Ben jij een enthousiaste, inspirerende adjunct-directeur
gericht op ontwikkeling? Ben je toe aan een nieuwe
uitdaging? Zoek je iets speciaals?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Onze school
SBO De Keerkring is een school voor speciaal
basisonderwijs in Woerden.
De drie pijlers van onze visie zijn: Gelukkig Samen
Leren, wij zijn samen verantwoordelijk voor een veilige
en respectvolle leeromgeving. Vanuit deze visie werken
we hard en met plezier aan de ontwikkeling van ons
onderwijs.
We zijn een school in ontwikkeling, waarbij we belang
hechten aan samenwerken en samen leren.
Om iedere dag ons onderwijs te verbeteren, starten we
volgend jaar met de leerKRACHT aanpak.
De school heeft ongeveer 200 leerlingen verdeeld over 15
groepen en een multidisciplinair team van ongeveer 50
teamleden.
www.dekeerkring.nl

Schoolontwikkelingen:
Met een professioneel team wordt gewerkt
aan onder andere de volgende thema’s:
Positive Behaviour Support (PBS), gericht op het
creëren van een omgeving die het leren bevordert
en gedragsproblemen voorkomt.
Actief leren, voor het vergroten van de betrokkenheid
van de leerlingen door ze actief bezig te laten zijn.
Doordacht Passend Lesmodel (DPL), gericht op
effectief lesgeven.
LeerKRACHT aanpak, voor het verder verbeteren
van de onderwijskwaliteit.

Onze functie
Per 1 augustus zijn wij op zoek naar adjunct-directeur.
De functie is voor vier dagen, maar kan uitgebreid
worden met een extra dag. Dit betreft lesgevende taken
in een midden- of bovenbouwgroep.
Je levert een belangrijke bijdrage aan het reilen en zeilen
van de school. Denk hierbij aan de onderwijsontwikkeling
en de teamontwikkeling. Ook neem je deels de dagelijkse
leiding op je. Je hebt coördinerende taken en verricht
werkzaamheden op strategisch en beleidsniveau.
Je vervangt de schooldirecteur bij haar afwezigheid,
bent een sparringspartner en ondersteunt bij de
werkzaamheden.

Wat verwachten we?
Binnen ons team past een adjunct-directeur die:
In het bezit is van een onderwijsbevoegdheid
voor het primair onderwijs
Een managementopleiding heeft gevolgd of bereid
is deze te volgen (ivm registratie als Registeradjunctdirecteur onderwijs (RADO)
Leidinggevende kwaliteiten heeft
Bij voorkeur ervaring heeft in binnen het
speciaal basisonderwijs
Achter onze visie staat en deze kan uitdragen
Vanuit deze visie planmatig kan werken aan
school- en teamontwikkeling
Draagvlak kan creëren bij ontwikkelingen
Flexibel is en niet bang is om buiten
bestaande kaders te denken
Een positieve grondhouding heeft
Goed kan communiceren met team,
ouders en kinderen

Wat bieden we?
Salarisschaal A11
Werktijdfactor 0,8 – 1,0
Betrokken leerkrachten en een groot collegiaal team
Een school waarbij we de ondersteuning van kinderen
en elkaar belangrijk vinden
Een school in ontwikkeling waarbij we belang hechten
aan professioneel samenwerken en samen leren
Begeleidings- en scholingsmogelijkheden

Onze school
SDe Keerkring is onderdeel van Kalisto. Stichting Kalisto
Boeiend Basisonderwijs bestaat uit 16 basisscholen,
waarvan één voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen
in de gemeenten Montfoort, Woerden, Stichtse Vecht
en De Ronde Venen staan open voor iedereen die onze
katholiek/oecumenisch achtergrond respecteert.
Onze waarden zien we als leidraad voor al onze
activiteiten en zijn het uitgangspunt van ons handelen:
Ontwikkeling van het kind centraal
Verantwoordelijkheid
Creativiteit
Autonomie
Kwaliteit
Samen
De basis van ons onderwijs wordt gevormd door
actief leren, het ontwikkelen van talenten, het nemen
van verantwoordelijkheid (eigenaarschap) en het
betekenisvol willen zijn voor de omgeving. Onze scholen
geven zelf invulling aan het onderwijsaanbod, waardoor
al onze scholen een eigenheid hebben. Dat zorgt ervoor
dat zij goed kunnen inspelen op de behoeftes en wensen
van alle leerlingen.
Ons beleid wordt ontwikkeld door de vakspecialisten
van het bestuursbureau in samenwerking met de
meerscholendirecteuren. Wij betrekken daarbij zoveel
mogelijk de feedback van onze leerkrachten, leerlingen
en ouders.
De ruim 375 medewerkers ervaren dat Kalisto als
werkgever hen boeit en bindt. Er is sprake van een
professionele cultuur, ruime mogelijkheden voor groei
en ontwikkeling, ruimte voor eigen inbreng en tijd voor
plezier.
www.kalisto-basisonderwijs.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Iris Fonville, directeur.
Telefoon: 0348 -417743 / 06-30269895
E-mail: fonville@kalisto-basisonderwijs.nl

Solliciteren op deze vacature?
Je kunt hier solliciteren.
Je kunt solliciteren via de knop ‘Solliciteren op deze
vacature’. Wij ontvangen je cv en motivatie graag voor
14 juni 2021.
De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag
(middag/avond) 17 juni de vervolggesprekken vinden
plaats op woensdag 23 juni. Een selectie-assessment
maakt onderdeel uit van de procedure.

Ik werk bij één van de 16 scholen van Kalisto
Boeiend Basisonderwijs! Kom je ook bij ons werken?

BOEIEND
BASISONDERWIJS!

