Wij zoeken een nieuwe directeur...!
Profielschets directeur dr. A. Comrieschool:
De Comrieschool is een zelfstandige basisschool, uitgaande van de gereformeerde gemeente,
in het Zeeuwse dorp Kruiningen. De school is een zogenaamde eenpitter onder het bestuur van
de vereniging tot het verstrekken van reformatorisch onderwijs te Kruiningen. De ongeveer 300
leerlingen die onze school bezoeken komen uit Kruiningen. De school maakt gebruik van de
diensten van Colon.
Het doel van onze school is de leerlingen op te voeden en te onderwijzen vanuit en
overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.
Omdat onze huidige directeur in oktober 2019 met pensioen hoopt te gaan zijn we op zoek naar
een vervanger.
Gevraagd wordt een directeur die:
* Bewust kiest voor reformatorisch onderwijs.
* Een eigen onderwijsvisie heeft die past bij het profiel van de school.
* Zijn visie vorm kan geven in de praktijk.
* Ervaring heeft in het leiding geven aan een school of een team.
* Past binnen het team.
* Bij voorkeur lid is van de Gereformeerde Gemeente.
De nieuwe directeur is iemand die:
* Inspirerend, daadkrachtig en integer is vanuit een positieve houding.
* Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
* De opleiding schoolleider gevolgd heeft of bereid is deze te volgen.
* Het beleid op het gebied van passend onderwijs / zorgleerlingen vorm kan geven.
* Oog heeft voor de talenten binnen het team en deze op een positieve manier benut.
* Bereid is om zich verder te ontwikkelen.
* Op samenwerken gericht is.
* Laagdrempelig en zichtbaar is voor ouders, leerlingen en team.
* Goed kan overleggen met het bestuur.
* Opkomt voor de belangen van de school.
* Boegbeeld is van de school.
* De bestaande organisatiestructuur en pedagogische cultuur respecteert en ondersteunt.
* Kan beredeneren wat de oorzaak en het gevolg kan zijn van bepaalde gebeurtenissen.
Wat hebben wij te bieden:
* Een mooie werkomgeving (schoolgebouw) met gemotiveerde medewerkers.
* Loonschaal DB.
* Een volledig ambulante functie.
Datum indiensttreding: 1 augustus 2019. Een assessment kan deel uitmaken van de
procedure. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op dv.
woensdagmiddag 20 februari. Het tweede gesprek is gepland voor D.V. 7 maart.
Informatie over deze vacature is
te verkrijgen bij de heer Poortvliet
(directeur) of dhr. Jacobse (voorzitter
schoolbestuur).
Meer
informatie
over de school is te vinden op www.
comrieschool.nl.
Uw
sollicitatiebrief
met CV dient u uiterlijk 15 januari te
sturen naar: dhr. I.P. van Koeveringe
(secretaris), secretaris@comrieschool.nl.

