VACATURE directeur primair onderwijs
Sint Jozefschool Volendam

(m/v)

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam zoekt voor de Jozefschool in het oude centrum van
Volendam een inspirerende en betrokken directeur met humor.
WIE zoeken wij
Onze nieuwe directeur (m/v):
 Is betrokken, integer en heeft humor;
 Kan ons inspireren en motiveren;
 Heeft oog voor behoud van het goede en neemt ons mee in nieuwe ontwikkelingen;
 Betrekt ons bij verbeteringen, veranderingen en besluiten.
WAT vragen wij
Onze nieuwe directeur:
 Geeft leiding aan een enthousiast en betrokken team, dat trots is op de bereikte resultaten
tot nu toe;
 Heeft oog voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen en personeel;
 Zet samen met ons in op het verder verbeteren en borgen van een goede onderwijskwaliteit;
 Kan nieuwe ontwikkelingen in gang zetten of duurzaam verder ontwikkelen (zoals
Wetenschap & Technologie) die passen bij de toekomstgerichte koers van de stichting;
 Hecht waarde aan het goede imago van de school en heeft ook het lef om samen met het
team en de ouders de school meer te profileren.
WAT bieden wij
Een enthousiast team van hardwerkende collega’s.
De Jozefschool verzorgt onderwijs voor ongeveer 190 kinderen in een mooi gerenoveerd gebouw in
het oude historische centrum (de oude kom) van Volendam. Dit gedeelte van Volendam kent een
diversiteit in samenstelling van gezinnen die er wonen. De schoolpopulatie vormt een afspiegeling
van deze divers samengestelde wijk. De school vervult ook een belangrijke functie in de wijk, na
schooltijd is het een ontmoetingsplaats, in een prettige en ongedwongen sfeer.
Van de nieuwe directeur verwachten we dat deze zich juist hier op zijn gemak voelt en de
verbindende factor kan zijn zowel binnen als buiten de school.
SKO Volendam is een katholieke stichting voor primair en voortgezet onderwijs met een school voor
voortgezet onderwijs (Don Bosco College) en negen basisscholen. We verwachten dat de directeur
actief een (toekomstgerichte) bijdrage levert aan de katholieke identiteit van de school en daarmee
aan de stichting.
De negen basisscholen van de SKOV hebben samen gewerkt aan een ‘Koersplan Primair Onderwijs’
waarin een toekomstgerichte koers beschreven staat. Eind 2019 heeft elke school deze koers
vertaald naar een schooleigen koers en deze vastgelegd in het schoolplan tot en met 2023. De
directeur neemt het team mee in dit proces.
De SKO Volendam vraagt van alle directeuren een actieve bijdrage te leveren aan bovenschools
beleid en heeft daarvoor werkgroepen ingericht van en voor directeuren.

Competenties directeur
We gaan ervan uit dat u:
o beschikt over bij de functie passende kwaliteiten;
o ervaring hebt als leerkracht;
o in het bezit bent van relevante diploma’s;
o bereid bent de leergang tot schoolleider te volgen of deze reeds hebt gevolgd.
In deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden geworven.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Omvang betrekking
0,8 FTE voor functie directeur
1,0 FTE is mogelijk op basis van 0,2 FTE lesgevende taken.
Het dienstverband is voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid. Salariëring volgende de CAO-PO
in schaal DB.
Belangrijke data
Vrijdag 30 november 2018

sluiting reactietermijn

Donderdag 13 december 2018

Eerste gespreksronde tussen 14.30u en 18.30u

Maandag 17 december 2018

Tweede gespreksronde tussen 15.00u en 17.00u

Woensdag 19 december 2018

Assessment

Informatie
Nadere informatie over de Jozefschool en over de SKO Volendam vindt u op beide websites.
www.sintjozef-school.nl en www.deskov.nl.
De volgende documenten zijn via de website toegankelijk:
o Schoolgids
o Schoolplan 2015-2019
o Artikelen Jozefschool 100 jaar
o Koersplan Primair Onderwijs 2020
Vragen
Bij vragen over deze functie kunt u zich wenden tot Wilma Tjalsma, Bovenschools Manager Primair
Onderwijs
Via secretariaat@deskov.nl of telefoon: 0299 399 290.
Solliciteren
Spreekt deze vacature u aan? Wij horen graag van u.
Uw motivatie brief en curriculum vitae kunt u sturen aan:
secretariaat@deskov.nl onder vermelding van vacature directeur Jozefschool.

