Basisschool Meander is een vrije school gevestigd in een sfeervol en ruim gebouw in
Nijmegen. Met een betrokken en enthousiast team verzorgen wij hier onderwijs aan zo’n 500
leerlingen. Wij houden elkaar scherp waar het gaat over toekomstgericht onderwijs en onze
antroposofische inslag. Kennis, kunst, ambacht en beschouwing worden nauw met elkaar
verweven in ons onderwijs. Zo komt kennis in een breed perspectief te staan en blijven de
kinderen gemotiveerd om te leren. We zijn een school met betrokken ouders en zijn trots op
de resultaten die we met elkaar behalen!
Meander is één van de zeventien scholen van Stichting Pallas. Samen verzorgen de scholen
met ongeveer 320 medewerkers het onderwijs voor 3300 leerlingen. Hun gezamenlijk doel
luidt: leerlingen voorbereiden op de toekomst. Voor Meander, vrijeschool voor basisonderwijs
zoeken wij een:
Directeur (M/V) 1fte
“Een verbindende en daadkrachtige leider”
Profiel:
Als onze nieuwe directeur zorg jij ervoor dat veranderingen binnen de organisatie goed
doorontwikkeld en geborgd worden. Je geeft leiding aan ons bevlogen team vanuit
zakelijkheid en met behoud van relatie. Je stimuleert de professionalisering van de cultuur en
zet onze school duidelijk op de kaart in de regio Nijmegen. De politieke component die hierbij
komt kijken, is voor jou niet onbekend. Je draagt de noodzaak van uitbreiding van het vrije
schoolonderwijs in de regio uit en ziet het als een uitdaging hierin een leidende rol aan te
nemen en deze uitbreiding te begeleiden. Je team écht zien en medewerkers in hun kracht
zetten, is voor jou vanzelfsprekend. Op deze manier kijk je samen met ons en het bestuur naar
hoe de organisatiestructuur optimaal kan worden vormgegeven en wat dit voor jou en je team
betekent.
Jij, als onze nieuwe directeur:
•
communiceert duidelijk en helder met het team, de ouders en de leerlingen;
•
biedt begeleiding vanuit een open en positieve houding en vervult een
voorbeeldfunctie;
•
bent een echte leider die ingewikkelde onderwijs- en organisatieprocessen kan
begeleiden, het voortouw neemt en ook als het moeilijk wordt overeind blijft;
•
ziet en onderschrijft het belang van de antroposofie en het antroposofische mens- en
wereldbeeld als grondslag voor de identiteit van de school en draagt deze uit;
•
legt en onderhoudt contacten met betrokkenen uit de omgeving;
•
weet complexe vraagstukken tot een goed einde te brengen, ook in een politiek sterk
krachtenveld;
•
hebt leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het (vrije school)onderwijs.
Wij bieden:
•
een levendige, inspirerende werksfeer;
•
een enthousiast team met ambitie;
•
verschillende ontwikkelingsmogelijkheden;
•
een samenwerkend directeurenteam met ondersteuning vanuit het stafbureau;
•
inschaling volgens cao-po DC.
Een assessment en referentiecheck zullen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie op
www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Heb je naar aanleiding van deze oproep interesse of
heb je vragen, bel dan vrijblijvend met Kim van Aalten (adviseur werving) op 06-40051829.
Reageren is mogelijk t/m 19 januari 2020, we ontvangen je sollicitatie graag via deze link. De
eerste gesprekken zijn gepland in week 5, vervolggesprekken in week 6/7.

