Openbare Jenaplanbasisschool De Regenboog in Noordwijkerhout zoekt op korte termijn
EEN DIRECTEUR
(0,8-1,0 FTE)
We maken graag kennis met iemand die
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ons team coacht, inspireert en ondersteunt.
betrokken is, een creatieve persoonlijkheid heeft en ruime ervaring in het onderwijs.
een inspirerend leider is en ons naar een hoger jenaplan-niveau brengt en onze identiteit
krachtig weet vorm te geven. Een natuurlijk leider, die durft te sturen op basis van
vertrouwen.
zich herkent in de jenaplan-principes, bij voorkeur vanuit eigen ervaring binnen een
jenaplanschool.
een luisterend oor biedt, helder communiceert, toegankelijk is en mensen verbindt.
een doelgericht en koersvast persoon is, die structuur biedt en ruimte creëert voor
ontwikkeling.
Iemand die ons team inspireert om zich verder te ontwikkelen en het lef heeft om te
ondernemen, nieuwe wegen te verkennen en anderen op deze weg mee te nemen.
aandacht heeft voor relevante ontwikkelingen binnen het onderwijs en krachtig vorm weet
te geven aan samenwerking met onze collega-scholen, andere scholen en instanties in
Noordwijkerhout en omgeving, vanuit de uitgangspunten van de school. Onze directeur
zorgt voor een consistente positieve beeldvorming richting huidige en toekomstige
leerlingen en ouders.
De directeur is een voorstander van openbaar onderwijs en draagt dat uit.

Wat bieden we?
●

●
●
●

We hebben de allerleukste kinderen en een betrokken, ervaren, meedenkend en
enthousiast team. De school is gehuisvest in een ruim opgezet, kleurrijk en modern
gebouw met veel faciliteiten.
Wij bieden je de kans om je gedrevenheid, kennis en ervaring in te zetten in een
bijzondere school.
We bieden een financiële beloning conform cao.
Hij/zij kan rekenen op ondersteuning van collega-directeuren en de collega’s van het
stafbureau.

Wie zijn we?
●

●

●

●

OJBS De Regenboog is een school met een ervaren team, ruim 300 geweldige kinderen en
betrokken ouders. De Regenboog gaat uit van het verschil. Het gemiddelde kind bestaat bij
ons niet en het kind is het uitgangspunt van ons onderwijs. Wij willen kinderen helpen hun
talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Wij willen als school positief onderscheidend zijn, met een duidelijke focus op de
uitgangspunten van ons jenaplanonderwijs. De centrale vraag hierbij is: Welke betekenis
hebben de wortels van Jenaplan en onze school vandaag en morgen in ons onderwijs?
De Regenboog is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Deze
bloeiende, financieel gezonde 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.

Ben je enthousiast geworden?
Kijk voor meer informatie op de website www.deregenboogschool.nl.
Voor eventuele vragen over de procedure en vacature kan contact opgenomen worden met Fred
van der Woerd, manager HR & Onderwijskwaliteit op 071-8200042, of per mail aan
fred.vanderwoerd@obodb.nl.
De sollicitatiebrief met cv graag sturen naar hetzelfde e-mailadres.
Solliciteren kan tot en met 19 april 2019.
Procedure
Direct na de sluitingstermijn zal de benoemingsadviescommissie (BAC) de reacties beoordelen en
de kandidaten selecteren voor een eerste kennismaking op 14 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 21 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.

Openbare Jenaplanbasisschool De Regenboog in Noordwijkerhout
zoekt op korte termijn
EEN DIRECTEUR
(0,8-1,0 FTE)
De Regenboog is een school met een ervaren team, ruim 300 geweldige kinderen en betrokken
ouders. Wij zoeken een directeur die ons team kan coachen, inspireren en ondersteunen.
Meer informatie over de vacature en onze school is te vinden op de website van de school
www.deregenboogschool.nl en van het bestuur www.obodb.nl

