Vacature adjunct directeur basisonderwijs
Stichting Florente basisscholen, zoekt per 1 februari 2019, voor de brede school
Noorderbreedte te Diemen een nieuwe adjunct directeur. Noorderbreedte is een
samenwerkingsschool waar ruimte is voor verschillende levensbeschouwingen. De school
werkt vanuit de waarden: samen, duurzaamheid, verantwoordelijkheid, respect en
veiligheid.
Profiel
Van de adjunct-directeur wordt een aantal persoonskenmerken verwacht:
-

Je staat stevig in je schoenen en hebt een stabiele en open persoonlijkheid met gevoel
voor humor.
Je bent betrouwbaar, nieuwsgierig en hebt inlevingsvermogen
Je kunt goed relativeren

Daarnaast ben je zichtbaar en toegankelijk voor leerlingen, ouders en collega’s van de brede
school. Je communiceert duidelijk op verschillende niveaus en je zoekt actief de verbinding. Je
beschikt over uitstekende ict vaardigheden.
We zoeken een adjunct-directeur die:
-

ondersteunend is aan de integraal schooldirecteur
de ingezette schoolontwikkelingen helpt borgen en het met ons elke dag een stapje
beter wil doen
gericht is op het verbeteren van het leren van kinderen
een positieve uitstraling heeft en voor de school staat
open staat voor diversiteit
de opleiding tot schoolleider heeft gevolgd of bereid is deze te volgen (start- en
vakbekwaam)
enthousiast is om een actieve bijdrage te leveren aan het directieberaad en het
bovenschools beleid

Noorderbreedte biedt
-

een uitdagende baan op een dynamische school
een team van 40 enthousiaste leerkrachten
575 nieuwsgierige leerlingen
een school waar de zorg en veiligheid voor de leerling centraal staan
een groep directeuren waarmee het prettig samenwerken is
ondersteuning vanuit het dagelijks bestuur
1
goede secundaire arbeidsvoorwaarden en inschaling in de AB-schaal
een aanstelling voor 0,8-1,0 fte per week

Aanvangsdatum: bij voorkeur vanaf 1 januari 2019 meelopen en inwerken om op 1 februari te
starten.
Wie kan solliciteren: (voormalige) Leerkrachten/adjunct directeuren (met een
onderwijsbevoegdheid) die zich herkennen in het profiel, gemotiveerd zijn en een duidelijke
onderwijsvisie hebben die aansluit bij Noorderbreedte.
Een opleiding tot schoolleider hebben gevolgd, aan het volgen zijn of bereid zijn deze te volgen.
Een uitgebreider profiel kun je opvragen via de administratie van Florente:
solliciteren@florentebasisscholen.nl
Zie voor meer informatie ook www.noorderbreedtediemen.nl en www.florentebasisscholen.nl
Bij vragen over de functie kun je contact opnemen met de directeur van bs Noorderbreedte,
Peggy Tholen: 020-7605234
Procedure
Sluitingsdatum: 23 november een motivatiebrief met curriculum vitae sturen naar
solliciteren@florentebasisscholen.nl
De eerste ronde gesprekken (kennismaking) vindt plaats op 6/12.
De tweede ronde gesprekken vindt plaats 13/12.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure en vindt dan plaats op 17/12
De twaalf scholen die onder Stichting Florente vallen, verzorgen onderwijs aan ongeveer 3000
leerlingen. Stichting Florente basisscholen is een jonge en dynamische organisatie, waar
samenwerking en autonomie hand in hand gaan in goed functionerende scholen. De missie van
Florente: Leren voor het leven!

1

De AB –schaal kent op dit moment een lager maximumsalaris dan dat van leerkracht in schaal L11 (vh. LB). We
gaan ervan uit dat dit, met de invoering van de nieuwe cao in 2019, zal worden gerepareerd. Tot dat moment zal
Florente een toeslag betalen van maximaal €253,- om de functie een passende waardering te geven.

