We zoeken voor de Klokbeker, een school voor protestants-christelijk onderwijs een innovatieve en
verbindende

Directeur (m/v) 0,8-1,0 fte
De Klokbeker is een school gelegen aan de rand van de Groevenbeekse heide en heeft zo’n 350
leerlingen. De huidige schoolgebouwen zijn zeer gedateerd en er ligt een mooie uitdaging om mee te
“bouwen” aan een nieuwe school, waarvan in 2026 de oplevering is voorzien. De Klokbeker is een
van de zes scholen van de Stichting voor Protestants Christelijk onderwijs in Ermelo.
De basis ligt er en vanuit daar is de taak aan de nieuwe directeur om samen met het team door te
bouwen aan de school!
Wat ga je doen?
Je geeft leiding aan een enthousiast en gedreven team van onderwijsprofessionals;
Je sluit aan bij de huidige ontwikkelingen in de school en bouwt deze samen met het team
verder uit;
Je bouwt verder aan de pijlers die in de afgelopen periode zijn opgestart. Vanuit dit startpunt
denk je mee met het team en geef je het team ruimte om door te bouwen;
Je voert het schoolplan 2019-2023 uit (met de huidige NPO jaarplannen als vertrekpunt) en
krijgt volop de ruimte om de visie van de school samen met het team verder uit te bouwen;
Je denkt mee in bovenschoolse ontwikkelingen.
Wie ben jij?
Je beschikt over een hbo/academisch werk- en denkniveau;
Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het onderwijs;
Je bent een positief, toegankelijk persoon voor je team, ouders en kinderen en staat open
voor feedback;
Je communiceert helder en werkt planmatig en gestructureerd;
Je weet als geen ander de talenten in het team naar boven te halen en het team te laten
groeien;
Je bent gericht op samenwerking en werkt vanuit draagvlak;
Je bent daadkrachtig en flexibel als de situatie daarom vraagt;
Je bent meelevend christen.
Dit bieden wij
Een dienstverband tussen 0,8 en 1 fte, in overleg te bepalen. Alternatieve vormen als een
duo-directie zijn zeker bespreekbaar.
Een betrokken team, dat de leerlingen op de eerste plaats heeft staan;
Een fijne sfeer met humor en relativeringsvermogen;
Enthousiaste en meewerkende ouders;
Goede samenwerking met de collega-directeuren;
Ruimte om jouw visie op onderwijs vorm te geven;
Salariëring volgens schaal D12.
Informatie kun je opvragen bij de bestuurder a.i. van de VPCO, Jessica van Zuidam via
telefoonnummer 06-10332401.
Wil je een informatiepakket (schoolplan, de schoolgids, het strategisch plan ‘Samen Sterker van
VPCO) ontvangen? Stuur een mail naar info@vpcoermelo.nl en we sturen het je graag toe.
Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 22 september 2022 via info@vpcoermelo.nl o.v.v. vacature
Klokbeker.
Belangrijke data in deze sollicitatieprocedure:
Taak:
Eerste gespreksronde
Assessment
Tweede gespreksronde

Wanneer:
3 oktober (avond)
week 41
19 oktober (avond)

