Jenaplanbasisschool Vlinderbos in Wilnis is een unieke school met circa 230
leerlingen en daarmee één van de grootste basisscholen in de gemeente De
Ronde Venen. Met het Jenaplanonderwijs sluiten wij aan op de
maatschappelijke ontwikkelingen, bieden wij goed en innovatief onderwijs en
willen wij de kinderen in alle facetten voorbereiden, ieder met hun eigen talent,
op de toekomst. Vlinderbos is éénpitter met 10 of meer stamgroepen en heeft
een enthousiast team van 18 medewerkers.
Om ons team verder te versterken zoekt het bestuur van Vlinderbos per 1 augustus 2018 een:

Directeur (wtf 0.8 - 1.0)
Wat verwachten we van jou?
● Je bent ondernemend, betrokken en streeft naar vernieuwing & continue verbetering van het onderwijs
● Je geeft, in nauwe samenwerking met de adjunct-directeur, invulling en uitwerking aan het
onderwijsaanbod, geformuleerd in het schoolplan
● Je bent het gezicht van de school voor leerlingen, ouders, teamleden en ook naar externe partijen
● Je staat achter de visie van het Jenaplanonderwijs
● Je bent verantwoordelijk voor het financieel-, huisvestings- en personeelsbeleid
● Je legt verantwoording af aan het bestuur van Vlinderbos
Jouw profiel: Door je verbindend leiderschap en organisatorische kwaliteiten, stimuleer je een klimaat waarin
kinderen zich kunnen ontwikkelen en ons team haar beste prestaties kan leveren. Je bent in staat de
Vlinderboscultuur verder te ontwikkelen en dit te combineren met goede onderwijsresultaten. Met je
besluitvaardige opstelling ben je in staat om bij lastige uitdagingen daadkrachtig op te treden. Je neemt de leiding in
de verdere groei en ontwikkeling van Vlinderbos. Je bent in staat om beleid te maken en de geformuleerde
doelstellingen te realiseren.
Ervaring binnen een directiefunctie in het basisonderwijs is een vereiste. Je bent in het bezit van minimaal een
diploma PA of PABO aangevuld met een managementopleiding. Verder beschik je over een uitstekende mondelinge
en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Wat bieden wij? Een vernieuwende school waarin onze leerlingen, ouders/verzorgers en team centraal staan.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs. Het salaris bedraagt maximaal € 4.845 bruto per
maand (functiegroep DB) bij een fulltime dienstverband. Een persoonlijk assessment maakt onderdeel uit van de
procedure.
Geïnteresseerd? Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Arnold Reijers, voorzitter bestuur
Vlinderbos (06-13960679) of Titia de Vries, adjunct directeur (0297-257800). Kijk ook eens op www.vlinderbos.nl
waar je middels Google maps een eerste indruk kunt krijgen.
Solliciteren? Stuur dan voor 8 april 2018 je brief met motivatie en een CV naar Jenaplanbasisschool Vlinderbos, t.a.v.
Arnold Reijers, administratie@vlinderbos.nl of Postbus 12, 3648 ZG Wilnis.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland in april 2018 (avond).

