Basisschool De Uilenburcht in Driebergen is een stabiele school met 300 leerlingen, gelegen in
een prachtige groene omgeving. Met een enthousiast team bieden we kwalitatief goed
onderwijs waarin we oog hebben voor onze kinderen. We geven les vanuit de principes van
de Vreedzame School. Onze kernwaarden: gastvrij, gehecht en gericht geven ons richting. Wij
geloven in de mogelijkheden van elk kind! Ons team werkt elke dag vol passie om de kinderen
optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling. Daar gaan we voor!
Onze basisschool maakt deel uit van de vereniging VPCO De Oorsprong. Onder de vereniging
vallen zeven scholen in Doorn, Driebergen en Wijk bij Duurstede. Iedere school heeft een eigen
onderwijskundig concept en werkt met moderne lesmethoden en leermiddelen.
Wij zoeken voor De Uilenburcht een:
Directeur (0,8 – 1,0 wtf)
‘Inspirerend en doortastend’
Profiel
Onze nieuwe directeur werkt met ons samen aan toekomstbestendig onderwijs en geeft dit
verder vorm. Je hebt een heldere onderwijskundige visie, van daaruit inspireer je ons om vooruit
te kijken en te innoveren. Jij brengt ons ervaren team verder in ontwikkeling tot een
professionele leergemeenschap. Ook heb je goede ideeën om onze mooie en ruime school
beter zichtbaar te maken in de omgeving.
Onze nieuwe directeur:
- is empathisch, sprankelend en besluitvaardig;
- communiceert duidelijk en transparant met het team, ouders, leerlingen en omgeving;
- geeft op krachtige wijze leiding en is zichtbaar en toegankelijk;
- ziet mogelijkheden voor profilering en anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving;
- heeft affiniteit met de Vreedzame School en kiest vanuit overtuiging voor het werken
op een christelijke school.
Wij bieden:
- een betrokken en warm team met hart voor de leerling, de school en onderwijs;
- een prachtige school met mogelijkheden, opgezet in een mooie, groene omgeving;
- een betrokken team van collega-directeuren binnen het bovenschools verband;
- salariëring volgens cao po in schaal DB.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie over
de vacature op www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Heb je naar aanleiding van deze
oproep interesse of heb je nog vragen bel dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen, adviseur
werving op 06-13741197. Reageren is mogelijk t/m 23 september 2018, de eerste gesprekken
zijn gepland in week 39 en gesprekken met de BAC in week 40. We ontvangen je sollicitatie
graag via deze link.

