Basisschool De Windroos
in Wijk bij Duurstede ZOEKT EEN

ervaren en betrokken
DIRECTEUR met humor (0.8)
(0.8-FTE)
Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•

een prachtige school waar het kind centraal staat en waar kinderen leren vanuit ervaringen.
een gemotiveerd, betrokken en collegiaal team.
een betrokken groep ouders en kinderen.
passend en toekomstgericht onderwijs en mogelijkheden om dit verder te ontwikkelen.
een prettige stichting om voor te werken en waar je ondersteund wordt door professionele stafmedewerkers.
een netwerk met andere Freinetscholen.
een school in Wijk bij Duurstede met een duidelijke visie op onderwijs.

Wij zoeken een enthousiaste schoolleider die:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

het onderwijsconcept Freinet met
enthousiasme uitdraagt.
betrokken is bij kinderen, teamleden en
ouders.
ervaring heeft in het sturen op opbrengsten.
goed grenzen kan bewaken en focus kan
aanbrengen.
talenten benut van de teamleden.
een positieve, professionele cultuur stimuleert
waar samenwerken de norm is.
communiceert op een open en betrokken
wijze en zichtbaar is voor kinderen, ouders,
collega’s en sociale partners.
besluitvaardig is en daadkracht heeft.
in staat is om zowel financiële als
bedrijfsmatige processen te leiden.
(bij voorkeur) ervaring heeft als schoolleider
en geregistreerd is in het
schoolleidersregister.
een actieve bijdrage heeft in het
directeurenoverleg van Het Sticht.

De Windroos
De Windroos is een basisschool voor Freinetonderwijs- waar het
ervaringsgericht leren centraal staat. Wij werken vanuit de
kernwaarden samen, betrokken, duurzaam, vindingrijk en
eigenaarschap. Op De Windroos gaan 134 kinderen naar school. Op de
school hechten we aan een grote mate van collegialiteit. De
samenwerking kind-ouders-leerkracht is van grote waarde in deze
leergemeenschap.
Het Sticht, stichting voor katholiek en algemeen bijzonder primair
onderwijs, is het bevoegd gezag over 8 scholen in Baarn, Zeist,
Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.
www.hetsticht.nl

Meer informatie:
Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij Marleen Remmers, lid
van het College van Bestuur: 06-34171641. Salariëring is conform de
cao-PO D12. Je kunt reageren tot 13 december a.s. door middel van je
CV en motivatie te sturen naar b.cantor@hetsticht.nl, t.a.v. Barbera
Cantor. De gesprekken staan gepland voor 22 december a.s. (vanaf
13:00 uur). De tweede gespreksronde vindt in januari plaats.

“Iemand met
“Slim, nieuwsgierig
en gezellig”

“Aardig zijn
met humor en
grapjes”

wie we de
weeksluiting
samen kunnen
doen”

