Openbare basisschool Rosa Boekdrukker zoekt per 1 augustus 2018 een

Daadkrachtige directeur 0,8-1,0 fte
De school
De Rosa Boekdrukker is een openbare buurtschool waarbij de gemengde populatie een afspiegeling vormt van
de buurt. De school heeft een kleine 300 leerlingen. We werken vanuit de visie van OGO in de onderbouw en
met de nieuwste methodes in de bovenbouw aan goede onderwijsresultaten. Daarbij is ook veel aandacht voor
tussenschoolse en naschoolse activiteiten en projecten in het kader van de brede school. ‘Samen bouwen aan
verbetering en vernieuwing’ is onze gemeenschappelijke drijfveer. Dat doen we met een enthousiast,
gemotiveerd team en bij de school betrokken ouders. Dat levert een goed en veilig pedagogisch klimaat op
waarin iedereen zich welkom voelt. Het nieuwe onderwijsconcept waar de school zich nu op oriënteert zal door
de nieuwe directeur nader uitgewerkt en geïmplementeerd gaan worden. Zie ook www.obsrosaboekdrukker.nl
en www.awbr.nl
De directeur die wij zoeken herkent zich in het volgende
• Beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding en ervaring als leidinggevende in het onderwijs
• Is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en uitdagingen in het onderwijs
• Heeft aantoonbaar ervaring met het maken en implementeren van beleid en de ontwikkeling van een
onderwijsvisie
• Schept een klimaat waarin alle medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen
• Werkt ondernemend, flexibel en planmatig
• Werkt met enthousiasme en optimisme aan ambitieuze doelstellingen
• Is besluitvaardig en neemt de leiding waar nodig
• Communiceert helder naar team, ouders, kinderen en bestuur
• Heeft zorg en aandacht voor kinderen en ouders en verbindt hen met de school
• Is toegankelijk, empathisch, relativerend en daadkrachtig
Wij bieden
• Een betrokken team met een verscheidenheid aan talenten
• Een kleurrijke school met veel verschillende nationaliteiten
• De mogelijkheid om een nieuwe start te maken door onze nieuwe onderwijsvorm mee te ontwikkelen
• Een inspirerende en ambitieuze werkomgeving
• Ondersteuning door het bestuurskantoor en collega-directeuren
Nadere informatie over de functie, de school en AWBR kunt u verkrijgen bij de heer M.H.M. Voerman,
bestuurder van AWBR (020 5150440). U kunt uw sollicitatie tot en met 5 maart 2018 sturen naar
m.voerman@awbr.nl onder vermelding van ‘sollicitatie directeur Rosa Boekdrukker’. De eerste gesprekken zijn
gepland op 22 maart 2018, de tweede gespreksronde is op 27 maart 2018. De sollicitatiecode CAO-PO is van
toepassing.
Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld.

