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VACATUR E

Functienaam: 		

Directeur basisschool de Verwondering

Organisatie: 		

Stichting Conexus

Dienstverband: 		

0.8 – 1.0 fte

Benoeming: 		

Vaste benoeming, voorafgegaan door 1 jaar tijdelijk.

Ingangsdatum: 		

1 januari 2021

Salarisschaal: 		

D12 CAO-PO (voorlopige inschaling)

Ondertitel: 		

Een school met een uniek onderwijsconcept

Verwondering staat aan het begin van alle wijsheid (Plato)
Verwondering vraagt openheid, het hebben van vertrouwen in elkaar en in onze kinderen. We zijn
nieuwsgierig naar de ander en de wereld om ons heen. Het is een wonder om te zien hoe ieder kind
zijn/haar eigen talenten ontwikkelt.

De functie in het kort
Als directeur van de Verwondering ben je trots op de school en weet je de eigentijdse visie te
onderschrijven. Een belangrijk onderdeel van je werk bestaat uit de onderwijskundige aansturing van de
school. Vanuit deze duidelijke visie werk je, samen met het team, ouders en stakeholders elke dag aan
effectief en eigentijds onderwijs binnen een veilig pedagogisch klimaat.
Als directeur vertoon je daarbij voorbeeldgedrag, ben je zichtbaar en makkelijk benaderbaar.
Je hanteert heldere kaders en zoekt daarbinnen mogelijkheden.
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Informatie over de school
Basisschool De Verwondering is gehuisvest in Lent en bestaat inmiddels 7 jaar.
De eerste jaren groeide het leerlingenaantal explosief, de laatste jaren is het leerlingenaantal meer
gestabiliseerd. Dit schooljaar bezoeken 507 leerlingen onze school. Het mooie, kleurrijke gebouw is een
vertaling vanuit onze visie. Klik hier voor meer informatie over de Verwondering.
WWW.WERKENBIJCONEXUS.NL

Basisschool de Verwondering is één van de 31 scholen van Stichting Conexus.
Klik hier voor meer informatie over Stichting Conexus.

Wat vragen wij?
Een duidelijke visie op onderwijs en leren in lijn met de visie van de Verwondering;
Sterk en evidence based onderwijskundig leiderschap;
Leidinggevende ervaring waarbij uitgegaan wordt van coachend, inspirerend en gespreid
leiderschap, het (h)erkennen en benutten van de kwaliteiten van de teamleden;
Kennis van, ervaring met en interesse in bedrijfsvoering (waaronder financiën) van een school
om deze op effectieve wijze vorm te geven;
Denken in kansen en mogelijkheden;
Een gezonde combinatie van menselijkheid en zakelijkheid;
Geregistreerd schoolleider.

Competenties en vaardigheden
Wij maken gebruik van elkaars talenten en zijn bekwaam in het vormgeven van ons eigen onderwijs.
De werksfeer is open, alles is bespreekbaar en gelijkwaardige communicatie vinden wij erg
belangrijk. We zijn op de hoogte van elkaars ontwikkelpunten. De afgelopen jaren stonden in het
teken van het vormgeven van ons onderwijs en we zijn trots op wat we hebben neergezet. De school
heeft een directeur nodig die met ons de ontwikkelingen van de school kan aanscherpen en
voortzetten.
Ben jij de directeur die wij zoeken?
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Wat bieden wij?
Een zelfsturend team met jonge, enthousiaste, pro-actieve mentoren die intensief samenwerken en
vakmanschap hoog in het vaandel hebben staan;
Een school waar leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren om samen 		
beslissingen te nemen. WaarWleerlingen
voor elkaar, conflicten oplossen
W W . W E Rzich
K E Nverantwoordelijk
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.NL
en openstaan voor verschillen tussen mensen;
Een school waar ouders een gelijkwaardige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. Met
een actieve rol in het overbrengen van kennis en vaardigheden;
Een veelzijdige functie op een unieke school;
Een samenwerking in een team met enthousiaste collega directeuren;
Integrale ondersteuning vanuit het stafbureau.

Selectieprocedure
Graag ontvangen wij je CV en motivatiebrief uiterlijk zaterdag 26 september 2020 om 12.00 uur via
maike.hubers@conexus.nu, Hoofd Personeelszaken. De gesprekken (1e ronde) met de Wervings- en
selectiecommissie zijn gepland op donderdag 8 oktober tussen 16.00 en 22.00 uur te Nijmegen. Een digitaal
assessment maakt deel uit van de procedure.
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Jan Paul ten Brink, Voorzitter
College van Bestuur a.i. via janpaul.tenbrink@conexus.nu of tel. 06-21814388. Voor inhoudelijke vragen over
de school kun je ook contact opnemen met Noortje Verduijn, Leerpleincoördinator, via school 024-3573357.
Wil je een inspirerend beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van De Verwondering?
Onze glossy geeft een mooi beeld. Door te mailen naar administratie.verwondering@conexus.nu krijg je de
digitale versie toegestuurd.
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