Het bestuur van de katholieke Scholenstichting Pastoor Ariëns in Maarssen zoekt voor KBS De Kameleon per
1 augustus 2019 (eerder bespreekbaar) een enthousiaste
directeur m/v
die zijn/haar eigen onderwijskundige visie weet te combineren met de ontwikkelingen die de afgelopen
jaren op de Kameleon in gang zijn gezet.
De school
De school maakt deel uit van de Scholenstichting waaronder vier scholen voor basisonderwijs ressorteren.
De Kameleon heeft twee locaties die dicht bij elkaar liggen. De school telt ruim 230 leerlingen die verdeeld
zijn over 10 groepen. Het team bestaat uit ruim 25 personen.
De directeur die wij zoeken
- beschikt over een HBO/WO werk- en denkniveau en heeft bij voorkeur een opleiding tot schoolleider
primair onderwijs afgerond of is bereid deze binnen twee jaar te volgen;
- heeft ervaring met leidinggeven, lesgevende ervaring is een pré;
- beschikt over persoonlijk leiderschap;
- is daadkrachtig en werkt in verbinding met team, leerlingen en ouders aan de verdere verhoging van de
kwaliteit van het onderwijs;
- beschikt over een heldere onderwijskundige visie en strategisch inzicht;
- zet duidelijke lijnen uit voor de richting waarin de school zich onderwijskundig, didactisch en
pedagogisch verder wil ontwikkelen;
- stuurt cyclisch en systematisch op resultaten en handelt daarop;
- is ondernemend, ziet kansen en weet deze te benutten;
- is medeverantwoordelijk voor het bovenschools beleid en verantwoordelijk voor het uitdragen en
uitvoeren van dit beleid op schoolniveau;
- is bereid de katholieke identiteit uit te dragen.
De omvang van de functie WTF 1.0 op basis van de CAO PO.
Op de website van de Kameleon (www.kameleon-maarssen.nl) is meer informatie te vinden over de school.
Voor een uitgebreide profielschets en informatie over de organisatie, kijk op de website
www.spamaarssen.nl
Uw sollicitatie ontvangen we graag voor 15 maart 2019 per e-mail: secretariaat@spamaarssen.nl t.a.v. mevr.
M. Verhage.
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. M. Verhage, algemeen directeur Scholenstichting Pastoor
Ariëns (06-15208689) of met dhr. S. van Slooten, directeur KBS Franciscus (06-47561188).
De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden in week 13 en 14.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

