Profielschets
Openbare Basisschool De Jutter in Noordwijk zoekt op korte termijn
EEN ONDERNEMENDE ENTHOUSIASTE DIRECTEUR
(0,8 FTE)
De Jutter is een school met ervaren leerkrachten, 126 unieke kinderen en betrokken ouders. Op De
Jutter zitten leerlingen uit de wijk Vinkeveld en leerlingen van elders die vanwege hoogbegaafdheid
hebben gekozen voor het Da Vinci traject, waarin deze leerlingen apart onderwijs krijgen. Het
bestuur heeft samen met de school een nieuw traject voorgesteld om de leerlingen die hoogbegaafd
zijn in de gewone setting het onderwijs te geven wat zij nodig hebben. De school is actief en
voortdurend in ontwikkeling. De komende jaren zal de aandacht liggen op het handelingsgericht
werken en de verdere implementatie van I.P.C.
De Jutter is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Duin- en Bollenstreek. De stichting heeft 11
scholen onder haar beheer in de regio van Hillegom tot en met Katwijk. Op onze scholen zitten bij
elkaar ongeveer 3100 leerlingen. De stichting staat onder leiding van een directeur-bestuurder. De
nieuwe directeur zal deel gaan uitmaken van het directieberaad en wordt daarmee betrokken bij de
beleidsontwikkeling binnen de stichting.
We zoeken een directeur die
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●
●
●
●
●
●
●
●

ondernemend is en oog heeft voor de kansen die er liggen in de buurt, het dorp en de mooie
omgeving van Noordwijk.
in staat is om samen met het team de ingezette koers voort te zetten. Daarbij is ook een
open houding naar de ouders belangrijk.
sturing kan geven aan nieuwe en lopende vernieuwingsprocessen. Hij/zij is in staat die
processen goed te implementeren en vervolgens te borgen.
kan mensen verbinden en stuurt op samenwerken en samen leren.
houdt van een uitdaging.
goede leiderschapskwaliteiten bezit en de vaardigheid heeft om een veilig klimaat te
scheppen, waarin leerlingen en medewerkers zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen.
stuurt op basis van vertrouwen. beschikt over sterke communicatieve en sociale
vaardigheden naar zowel het team, de ouders als de leerlingen.
in het bezit is van een lesbevoegdheid.
een voorstander is van openbaar onderwijs en dat kan uitdragen.

We bieden
●
●

een betrokken, ervaren, meedenkend en enthousiast team, ondersteuners, ouders en
bestuur.
een school die is gehuisvest in een ruim opgezet gebouw.

●
●
●

de gelegenheid om in een fantastische school werkzaam te zijn en met een collegiale groep
directeuren te werken.
goede ondersteuning door collega’s op het stafbureau.
goede mogelijkheden voor scholing.

Meer weten?
Voor meer informatie over de school en vragen over de procedure en vacature kun je contact
opnemen met Fred van der Woerd, manager HR & Onderwijskwaliteit op 071-8200042, of per mail
aan fred.vanderwoerd@obodb.nl.
De sollicitatiebrief met cv kan gestuurd worden naar hetzelfde mailadres
Solliciteren kan tot en met 18 april 2019.

Procedure
Direct na de sluitingstermijn zal de benoemingsadviescommissie (BAC) de reacties beoordelen en de
kandidaten selecteren voor een eerste kennismaking op woensdag 15 mei 2019. In de BAC zitten
teamleden, MR leden en een collega-directeur. De manager HR zit de BAC voor.
Met de overgebleven kandidaten organiseren we een tweede gespreksronde op woensdag 22 mei
2019 , waarna de commissie een advies uitbrengt aan de directeur-bestuurder. Een assessment kan
onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.

De openbare basisschool De Jutter in Noordwijk zoekt op korte termijn
EEN ONDERNEMENDE, ENTHOUSIASTE DIRECTEUR (0,8 FTE)
De Jutter is een school met een ervaren team, 126 kinderen en betrokken ouders. De Jutter is een
school die zich profileert met een nieuwe ontwikkeling op het gebied van onderwijsbehoeften van
alle leerlingen. Wij willen kinderen helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Wij zoeken als directeur een leider die het team coacht, motiveert en ondersteunt.
Zie voor meer informatie de website van de school www.jutterschool.nl of van het bestuur
www.obodb.nl. Inlichtingen bij manager HR & Onderwijskwaliteit: fred.vanderwoerd@obodb.nl

