VACATURE
Zet de volgende stap en word

Directeur basisschool De Wildschut – Prinsenbos (0,8 wtf)
Wil je werken op een basisschool in een dorp én op een AZC-locatie in Gilze ?
Vind je de bouw van een nieuwe school geen opgave, maar een uitdaging ?
Vind jij een fijne leef- en werkgemeenschap, waarin het kind centraal staat, belangrijk ?
Openbare basisschool De Wildschut is een school in ontwikkeling. Nieuwbouw van de school is aanstaande.
Het is een school waarop kinderen hun talenten ontwikkelen en delen in een veilige en vertrouwde
omgeving. Momenteel telt de school acht groepen en het team bestaat uit 18 medewerkers.
Prinsenbos is een dependance van De Wildschut en staat op het AZC Prinsenbos in Gilze. Prinsenbos heeft
een eigen locatieleider en team met collega’s die de kinderen van het centrum begeleiden.

Wij zijn:




Een school die kinderen onderwijs biedt door gebruik te maken van Meervoudige Intelligentie en
Structureel Coöperatief leren;
Een sfeervolle school met gemotiveerde collega’s met veel ruimte voor eigen initiatieven;
Een lerende organisatie met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Wij zoeken een bevlogen directeur die:








Er is voor kinderen, ouders en teamleden op een warme en persoonlijke wijze
Open en oprecht is in haar/zijn communicatie en stijl van leidinggeven
Het gezicht is van de school in het dorp
Het team motiveert en begeleidt gericht op de verdere uitwerking van de huidige visie en
de realisatie daarvan
Kijkt naar de gehele ontwikkeling van kinderen en een visie heeft op de groeiende
diversiteit binnen het basisonderwijs
Besluitvaardig is en tegelijkertijd de besluitvorming laag in de organisatie legt
Die bij voorkeur drie jaar leidinggevende ervaring heeft in het basisonderwijs in
combinatie met een inschrijving in het schoolleidersregister.

Over Tangent
Op onze scholen begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jonge mensen, die met elkaar verantwoordelijkheid
nemen in een veranderende samenleving. We laten ons inspireren door de principes van essentieel leren en 21e -eeuwse vaardigheden.
Dat doen we in inspirerende en uitdagende leeromgevingen met gedreven vakmensen. De scholen van Tangent vormen een veelzijdig
palet. Er zijn katholieke scholen, een protestants-christelijke school, een vreedzame school, 3 scholen werken volgens de
Jenaplanprincipes en er is een openbare school.

Informatie

Mailen & vragen

Solliciteren tot uiterlijk 26 mei 2019

www.obsdewildschut.nl
www.tangent.nl

Daiëlle Rikken, interim HRM-medewerker
daielle.rikken@tangent.nl / 013 - 522 92 50

Richt je sollicitatie aan het College van Bestuur
van Tangent: pz@tangent.nl

De selectiegesprekken zijn in week 23 en 25 2019, waarop een assessment kan volgen.

