Inspirerende schoolleider, onderwijskundig sterk (wtf 0,8)
COMMUNICATIEF – VERBINDEND- VISIE GEDREVEN

Wij zoeken:
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een gedreven en innovatieve onderwijskundig schoolleider;
die de school kan begeleiden bij verandering en verder kan leiden naar een High
Performance School met effectief onderwijs;
die de visie kan vertalen naar de praktijk;
een schoolleider die keuzes maakt, beslissingen neemt en richting geeft met als basis de
organisatie doelstellingen;
iemand die kan inspireren, enthousiasmeren en goed kan samenwerken;
eigenaarschap toont en verantwoordelijk is;
actiegericht is: snelheid en kwaliteit kan combineren;
organisatorisch sterk is;
iemand die affiniteit heeft met een grote school;
aandacht en oog heeft voor collega’s, leerlingen en ouders;
een leider die communicatief vaardig is, iemand die professioneel het gesprek voert;
die ontwikkeling stimuleert en daarmee de onderwijskwaliteit verhoogt;
iemand die zelf ook wil blijven ontwikkelen en leren.

De locatieverantwoordelijke schoolleider heeft op de locatie Tuinlanden, samen met een collega
schoolleider, de dagelijkse leiding over 30 groepen en ongeveer 45 medewerkers.
Je bent daarnaast verantwoordelijk voor diverse inhoudelijke portefeuilles die we graag afstemmen
op de expertise die jij binnen het managementteam inbrengt.

Basisschool De Twaalfruiter
R.K. Basisschool De Twaalfruiter is de grootste basisschool van Nederland met ongeveer 1.400
leerlingen. De school is gevestigd in Vleuten (gemeente Utrecht) in drie schoolgebouwen (locatie
Tuinlanden, Boomgaarden en Het Balkon).
Het team van De Twaalfruiter bestaat uit zo’n 110 enthousiaste en betrokken medewerkers met een
schat aan ervaring, kennis en kunde. Het managementteam van de school wordt gevormd door de
directeur en vier schoolleiders die met z’n tweeën verantwoordelijk zijn per locatie.
Het team is betrokken en werkt hard aan de inhoudelijke ontwikkeling van de school.

Basisschool De Twaalfruiter als onderdeel van R.K. Basisscholen Vleuten – De Meern Haarzuilens
Vijf scholen (8 locaties) maken deel uit van de stichting R.K. Basisscholen VDMH, met in totaal ruim
3.300 leerlingen. Wij ontwikkelen ons tot een High Performance Organisation met High Performance
Schools, waarbij er vanuit vakmanschap gewerkt wordt in Professionele Leergemeenschappen.
Wij trekken hierin gezamenlijk op binnen de stichting en we vragen van elkaar een stevige bijdrage
bij de verdere ontwikkeling van onze collectieve ambities.
De schoolleider wordt beloond in schaal D11 (met een wtf van 0,8).

Solliciteren
Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief t.a.v. Mirte van den Berg.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Mirte van den Berg (directeur) via 0306668052. Voor meer informatie, zie onze website: www.twaalfruiter.nl

