Vacature directeur kindcentrum de Rode Schouw
Voor kindcentrum de Rode Schouw zijn wij per 1 december 2022, of eerder indien mogelijk, op zoek naar een
gedreven en enthousiaste directeur. De Rode Schouw is een kindcentrum ‘passend voor ieder kind’, waar het
onderwijsaanbod wordt afgestemd op de kwaliteiten, talenten en hulpvraag van elke leerling. Met de teams van
stichting ZON en Kinderopvang Mamaloe wordt intensief samengewerkt. Naast regulier basisonderwijs biedt de
school exclusief hoogbegaafden onderwijs. Op www.rodeschouw.nl vind je snel meer informatie over dit bijzondere
kindcentrum.
Wat vragen we?
Als directeur heb je het vermogen om het sterke team nog verder door te ontwikkelen. Wij zoeken een innovatief
denker met een groot inlevingsvermogen. Iemand die situaties goed aanvoelt, kan analyseren en daar proactief op
handelt. Je bent een ondernemer die de ontwikkelingen van de afgelopen jaren borgt en daarnaast kansen grijpt
die de positie van het kindcentrum versterken. Als directeur heb jij een heldere visie op passend onderwijs, specifiek
op hoogbegaafden onderwijs en talentontwikkeling. Én je hebt het vermogen om je binnen de gemeenschap van
Halsteren te profileren en verbindingen aan te gaan.
Wat ga je doen?
Bij ABBO is de directeur integraal verantwoordelijk voor de school. Binnen deze verantwoordelijkheid vallen de
beleidsterreinen financiën, huisvesting, personeel, kwaliteitszorg en public relations & communicatie. Vanuit
vastgestelde kaders heb je veel ruimte om op alle beleidsterreinen samen met je team eigen keuzes te maken en
hiermee het onderwijs op de school vorm te geven. Je legt verantwoording af aan de bestuurder van ABBO. Als
directeur vorm je samen met de andere schooldirecteuren en bestuurder het bovenschools directieoverleg. Hierin
wordt verwacht dat je een proactieve en constructieve bijdrage levert aan de ontwikkelingen op stichtingsniveau.
Wat bieden wij?
Op basis van de schoolgrootte is er ruimte voor een aanstelling van 3 dagen, wtf. 0,6375. Dit is de ambulante tijd
die beschikbaar is voor de invulling van de directiefunctie. Kandidaten met voorkeur voor een grotere werktijdfactor
worden ook uitgenodigd om te solliciteren. In dat geval zal in overleg met de bestuurder bekeken worden op welke
wijze gekomen kan worden tot een verantwoorde invulling van de gehele werktijdfactor.
Het betreft een benoeming voor bepaalde tijd van een jaar met bij goed functioneren uitzicht op een benoeming
voor onbepaalde tijd. Benoeming in directieschaal D11, na een jaar bij onbepaalde tijd overgang naar D12, of
afhankelijk van opleiding en ervaring direct inschaling conform CAO-PO.
Procedure:
Heb je belangstelling voor deze boeiende baan? Stuur dan per email een sollicitatiebrief en curriculum vitae naar
secretariaat@abboscholen.nl t.a.v. de bestuurder dhr. Conny van Loenhout. De uiterlijke inzenddatum is dinsdag
13 september 2022. Je reactie is zeer welkom tijdens de zomervakantie. Tijdens de vakantie ontvang je een
automatisch antwoord. Op maandag 5 september ontvang je direct een persoonlijk bericht.
De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 27 september 2022 in de avond. Op vrijdag 16 september ontvang
je hiervoor een uitnodiging. Voor vragen kunt u terecht bij dhr. Conny van Loenhout bereikbaar op 0164 235225
(ma. t/m do.) of via secretariaat@abboscholen.nl (niet tijdens de zomervakantie).

