Ben je ondernemend? STEV zoekt per 1 september 2019 voor De Startbaan en de PWA een

ambitieuze schoolleider mét lef m/v voor 32 uur per week

De schoolprofielen
De Startbaan is dé openbare basisschool in Soesterberg, telt momenteel 118 leerlingen én is
gehuisvest in een prachtig licht gebouw. Het dorp groeit want er is veel nieuwbouw waardoor
een toename van het aantal leerlingen wordt verwacht. De school heeft de afgelopen jaren
verschillende onderwijsvernieuwingen ingevoerd, gericht op het eigenaarschap van de
leerling en het schoolteam. Zo werkt men vanuit leerlijnen in dynamische instructiegroepen.
Vanuit de 1-2-3 groepen is de visie: samen waar het kan en alleen waar het moet bij het
opbrengstgericht leren. In de groepen 4 t/m 8 wordt onder andere gewerkt met Leskracht;
een projectmatige en onderzoekende methode voor wereldoriëntatie en wereldburgerschap.
De PWA in Soest is een kleine openbare basisschool in de wijk Soestdijk / ’t Hart. De school
is gevestigd in een mooi, karakteristiek en ruimtelijk gebouw en wordt na de zomer
verbouwd. De schoolt haalt het beste uit de leerling door het aanbieden van
groepsdoorbroken, passend en gepersonaliseerd onderwijs waarbij de lat hoog ligt, in een
gezellige en veilige leeromgeving met eigentijdse hulpmiddelen. Ook op de PWA werkt men
dus vanuit leerlijnen in dynamische instructiegroepen. Vertrouwen, veiligheid, rust en
wederzijds respect bepalen, ook vanuit het kanjer programma, de cultuur op de PWA.
De scholen vallen samen onder één BRIN en tellen momenteel samen 177 leerlingen.

STEV
Binnen STEV werken 15 openbare basisscholen samen aan de educatieve,
maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind. De visie en missie van STEV zijn
beschreven in het ambitieboek STEV-scholen 2019-2023. Vanuit deze visie zijn ambitie, lef
en trots de drie kernwaarden die richtinggevend zijn in ons dagelijks handelen. STEV vindt
kwalitatief goed openbaar onderwijs, aansluitend bij de toekomstige ontwikkelingen,
belangrijk. In de periode 2019-2023 zijn er vier beleidslijnen gekozen die hieraan bijdragen:
gepersonaliseerd leren, duurzaam wereldburgerschap, excellente professionele
leergemeenschappen en educatief partnerschap. Kijk op www.stev.nl onder Digitale
Boekenkast voor de publieksversie van ons Ambitieboek.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een ondernemende schoolleider met ervaring binnen het basisonderwijs, die
vanuit onderwijsinhoudelijke kennis met het team werkt aan goed kwalitatief onderwijs. Je
kunt goed monitoren zodat de kwaliteit van het onderwijs hoog blijft. Als schoolleider ben je
in staat om opbouwende feedback te geven en te ontvangen. Je bent een directeur met een
verbindende inspirerende leiderschapsstijl, die strategisch kan denken, analytisch en
ondernemend is, die dit uitstraalt én die de visie van beide scholen omarmt. Als schoolleider
kun je sturing geven aan innovatie en richtlijnen uitzetten en geef je ruimte aan de autonomie
van de professionals. Je vindt het een uitdaging om ouders en externe partners te betrekken
bij de ontwikkeling van een kind en het onderwijs op beide scholen.

Aanvullende functie-eisen
-

Je hebt een afgeronde opleiding voor schoolleider niveau vakbekwaam;
Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als schoolleider;
Je bent internationaal georiënteerd of hebt internationale ervaring;
Je bent bij voorkeur lesbevoegd.

Je krijgt te maken met een enthousiast en professioneel team dat openstaat voor nieuwe
ontwikkelingen.

De procedure
Herken je jezelf in dit profiel, dan kun je je sollicitatiebrief en CV uiterlijk tot en met
10 juni 2019 mailen naar m.dikkeboer@stev.nl.
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marisca Dikkeboer,
beleidsmedewerker Personeelszaken, tel. 033-3031496.
Wil je meer weten over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Linda de Wagt,
directeur van de Startbaan, tel. 06-57658658.
Gesprekken met de sollicitatiecommissie zullen (na briefselectie op 12 juni a.s.) plaatsvinden
in twee rondes en staan vooralsnog gepland op:
1e gesprek: dinsdag 18 juni tussen 09.00 – 16.00 uur
2e gesprek: dinsdag 25 juni tussen 09.00 en 13.00 uur
Het arbeidsvoorwaardelijk gesprek staat vooralsnog gepland op 26 juni om 09.00 uur

Inschaling vindt plaats in de DB-schaal vanwege de complexiteit in het aansturen van 2
scholen.

