De Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs te Garderen,
Stroe en Kootwijkerbroek heeft 3
scholen onder haar beheer. Samen
worden de scholen door ongeveer
550 leerlingen bezocht.
Kootwijkerbroek ‘landelijk
ondernemend’, is een dorpskern in
de gemeente Barneveld, heeft een
centrale ligging en is makkelijk
bereikbaar vanaf de A1.
Kootwijkerbroek telt ruim 5000
inwoners.
De Koningin Beatrixschool wordt
bezocht door ongeveer 260
leerlingen verdeeld over 11 groepen.
De school heeft een duidelijke en
heldere zorgstructuur, heeft de
basisondersteuning voor haar
leerlingen goed op orde en er is extra
ondersteuning voor leerlingen die
dat nodig hebben.
De school biedt een veilige
leeromgeving voor de kinderen.
Goede leerprestaties en aandacht
voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling staan hoog het
vaandel.
Naast de school is de BSO, een
peuterspeelzaal en kinderopvang
aanwezig.
Het team is zeer betrokken en heeft
een gevarieerde samenstelling. Er is
een plezierige werksfeer.
Adres van de school:
Koningin Beatrixschool
Kosterijweg 5 - 7
3774 BG Kootwijkerbroek
www.kbskootwijkerbroek.nl
“De school waar elke leerling telt!”

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te
Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek vraagt met ingang van 1 augustus
2018 voor de Koningin Beatrixschool te Kootwijkerbroek

een enthousiaste directeur
(werktijdfactor 0,8 - 1,0)
Wij vragen iemand die:










betrokken bij en meelevend lid is van een Protestants Christelijke
kerk of gemeente
ervaring heeft in het basisonderwijs
de schoolleiderscursus heeft gevolgd of daartoe bereid is
ervaring heeft opgedaan met leidinggevende taken
een duidelijke visie heeft op onderwijskundige ontwikkelingen en
deze visie weet te vertalen naar de praktijk
de kwaliteit van het onderwijs met het team verder weet uit te
bouwen
leiding kan geven, beslissingen durft te nemen, flexibel en
stressbestendig is
inlevingsvermogen heeft en toegankelijk is
oog heeft voor de ontwikkeling en kwaliteiten van medewerkers

Wij bieden:








een uitdagende baan op een fijne school
integrale verantwoordelijkheid voor de school
een enthousiast en gemotiveerd team
een school met grote ouderbetrokkenheid
een prettig werkklimaat
gestructureerd en open overleg met de collega-directeuren, de
algemeen directeur en het bestuur
ondersteuning door het managementteam, een conciërge en een
administratief medewerkster

De eerste gespreksronden zijn gepland op 3 en 4 april.
Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 dhr. D. Vonck, algemeen directeur  06 – 10 16 58 62
Meer informatie en een uitgebreide profielschets kunt u vinden op de
website van de school (www.kbskootwijkerbroek.nl).
Uw sollicitatiebrief en cv kunt u tot uiterlijk 24 maart 2018 richten aan de
algemeen directeur: dhr. D. Vonck, algemeendirecteur@debronstroe.nl

