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Een Montessorischool die graag verder bouwt

De functie in het kort
Als directeur van Montessorischool Dukenburg ben je trots op de school en weet je de kwaliteiten
van de school te behouden en verder uit te bouwen. Je voelt je prettig in een cultuur van gedeelde
verantwoordelijkheid en bent in staat om gezamenlijk met het team het Montessorionderwijs vorm te geven,
waarbij aangesloten wordt bij de reeds lopende ontwikkelingen. Je motiveert, inspireert en ondersteunt actief
de professionele ontwikkeling(en) van leerkrachten individueel en het team als geheel.
Vanuit een duidelijke Montessorivisie werk je, samen met het team en de ouders, elke dag aan effectief
onderwijs binnen een veilig en prettig pedagogisch klimaat. Voor onze ouders ben je zichtbaar en
toegankelijk.

Informatie over de school
Montessorischool Dukenburg is een basisschool voor alle kinderen. Wij hebben een buurtfunctie en
daarnaast kiezen ouders ook bewust voor de Montessorivisie. Wij werken volgens de principes van Maria
Montessori. Een prachtig onderwijsconcept dat kinderen ruimte geeft voor eigen ontwikkeling in een
uitdagende omgeving. Ons onderwijs biedt kinderen structuur met ruimte voor nieuwsgierigheid, eigen
verantwoordelijkheid en ontwikkeling van talenten.
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Het ervaren en enthousiaste lerarenteam staat voor kwalitatief goed onderwijs met veel aandacht voor de
leerbehoeften van onze kinderen.
Samenvattend heeft de school een stevige basis voor goed Montessorionderwijs. De koers voor de komende
tijd is helder en het huidige team beschikt over de kennis, ervaring en enthousiasme om de plannen voort te
kunnen zetten
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Klik hier voor meer informatie over Montessorischool Dukenburg.
Montessorischool Dukenburg is één van de 31 scholen van Stichting Conexus.
Klik hier voor meer informatie over Stichting Conexus.

Wat vragen wij?
Sterk en evidence informed onderwijskundig leiderschap;
Afgeronde opleiding schoolleider primair onderwijs en bij voorkeur leiding- en lesgevende ervaring;
Afgeronde Montessori opleiding of de bereidheid deze te volgen;
Ervaring en/of affiniteit met het Montessori gedachtengoed;
Onderschrijven en voortbouwen op de ontwikkelingen die de afgelopen tijd in gang zijn gezet en 		
focus houden op de aandachtsgebieden van de school;
Kennis van de actuele onderwijsontwikkelingen;
Denken in kansen en mogelijkheden;
Een gezonde combinatie van menselijkheid en zakelijkheid;
Empathie voor kinderen en ouders van onze school;
Gericht op samenwerking met andere scholen in ons stadsdeel ten behoeve van passend onderwijs.

Competenties en vaardigheden
Onze ideale directeur:
Is laagdrempelig, open en toegankelijk, maar durft ook kritisch te zijn en grenzen te stellen;
Is zichtbaar en verbindend als directeur in de school en heeft persoonlijke aandacht voor teamleden,
kinderen en ouders;
Maakt Montessori kernwaarden zichtbaar in het onderwijs;
Is transparant over de gang van zaken, zowel intern als extern;
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
Heeft vertrouwen in het team. Ziet en benoemt kwaliteiten van teamleden en benut deze optimaal;
Kan reflecteren op het eigen handelen en durft zichzelf kwetsbaar op te stellen. Neemt hierin een 		
voorbeeldrol aan;
Is in staat tot het motiveren en enthousiasmeren van anderen; borgt wat goed is en viert successen;
Is vaardig in het leggen van contact en het communiceren met alle betrokken partijen.
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Wat bieden wij?
Een kleinschalige school met veel ruimte voor persoonlijk contact;
Een stevig, veelzijdig team dat samen de school draagt;
Betrokken leerkrachten die enthousiast
Montessorionderwijs;
W W W . W E Rwerken
K E N B I aan
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NL
Betrokken en meedenkende ouders;
Samenwerking in een team met enthousiaste collega directeuren;
Integrale ondersteuning vanuit het stafbureau.

Selectieprocedure
Je kunt je sollicitatiebrief richten aan mevrouw Maike Hubers, Hoofd Personeelszaken. Graag ontvangen wij je
CV en motivatiebrief uiterlijk 23 januari 2021 om 12.00 uur via celine.nadimi@conexus.nu. De gesprekken (1e
ronde) met de Wervings- en selectiecommissie zijn gepland op woensdag 3 februari tussen 17.00 uur en 21.30
uur te Nijmegen. Een digitaal assessment maakt deel uit van de procedure.
Voor inhoudelijke vragen of meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Maike Hubers,
Hoofd Personeelszaken, via maike.hubers@conexus.nu of tel. 06-11952925.
Voor inhoudelijke vragen over de school kun je ook contact opnemen met Karin Jansen,
directeur 06-15601604 via school 024-3449520
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