Basisschool Dr. Landman
zoekt een Schoolleider (m/v)
We zijn een lerende organisatie,
waarin we streven naar voortdurende ontplooiing en groeimogelijkheden. De wereld waarin
de leerlingen van onze scholen
opgroeien doet voortdurend een
beroep op ‘eigen wijsheid’ en
‘samen wijsheid’.
Ruim 300 personeelsleden op
onze twaalf basisscholen (katholiek en interconfessioneel)
verzorgen excellent onderwijs
voor 2800 leerlingen. Hierbij is
volop aandacht voor de brede
ontwikkeling van zowel
professionals als leerlingen.
Onze drie kernwaarden
Eigenaarschap, vertrouwen en
ontwikkelingsgerichtheid.
Zie www.cadansprimair.nl

Onze basisschool heeft 330
leerlingen en 30 personeelsleden
en is gelegen in de oude kern van
Helvoirt in het HelvoirThuis
(gemeente Haaren).

Wtf minimaal 0,8 - 1,0 / schaal DB
Profielschets
Wij zoeken een enthousiaste en richtinggevende schoolleider.
Jouw persoonlijke kenmerken
 Optimisme en veerkracht
 Helder, transparant en eerlijk
 Integer, empathisch, besluitvaardig en communicatief sterk
 Resultaatgericht en daadkrachtig
Jouw leiderschapsstijl
 Een coachende en participatieve stijl van leidinggeven, uitgaande
van de talenten van je personeelsleden
 Kijkend met een helikopterview, waarbij je proactief werkt
 Het vermogen mensen mee te krijgen met jouw ideeën en visie
 Zichtbaar in school, voor personeel, ouders en leerlingen
 Met gemak aansturen van je team en ze duidelijk en positief de
gewenste richting aangeven. Teambuilding is voor jou een
werkwijze.
 Gestructureerd regisseren en implementeren
 Durft anderen op een respectvolle manier aan te spreken
 Een boegbeeld en verbinder tussen alle betrokkenen van de school
Onze functie-eisen
 HBO+ werk- en denkniveau
 Diploma schoolleider primair onderwijs
 Aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie binnen het
(primair) onderwijs
 Je hebt de kwaliteit van onderwijs als elementaire drijfveer, de wil
deze te versterken en de capaciteiten deze te borgen

Je opdracht als schoolleider
 Onze huidige visie als basis nemen en deze versterken en borgen
Wij zijn een school met PIT:
 Ontwikkelingen bottom-up vormgeven vanuit eigenaarschap van
Plezier, Inzet en Talentontwikleerkrachten en leerlingen
keling.
 Door-ontwikkelen van de onderwijskundige kwaliteit en hierbij
sturen op een goede balans tussen pedagogiek en didactiek
De talenten van ieder mens staan  Het beste in je team naar boven halen
bij ons centraal en we hebben
vertrouwen in de kracht van
Sollicitatieprocedure
ieder individu.
Informatie over deze functie kun je inwinnen bij Marleen Huisman,
Wij sluiten aan op de individuele staffunctionaris Onderwijs & Kwaliteit, mob. 06 – 1419 8910.
onderwijsbehoeften van onze
leerlingen in een veilige en
Je motivatiebrief met CV kun je tot 20 februari a.s. sturen naar
uitdagende leeromgeving.
f.wien@cadansprimair.nl o.v.v. ‘Sollicitatie schoolleider
Meer informatie tref je aan op:
https://landmanschool.nl

Dr. Landman’.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 maart a.s. en een
assessment kan deel uitmaken van de procedure.

