Directeur Kardinaal Alfrinkschool
0,6 fte (m/v)
uitdagen – samen – ontdekken – structuur
Op de Kardinaal Alfrinkschool gaan kinderen de uitdaging aan zichzelf verder te ontwikkelen in
kennis, vaardigheden en eigen talenten. De leerkrachten op onze school begeleiden de kinderen in
hun ontdekkingstocht naar die eigen talenten. Van en met elkaar leren staat bij ons centraal.
Kinderen leren om samen te spelen en te leren. Dit alles doen we vanuit een heldere en vaste
structuur. We dragen zorg voor een goede doorgaande lijn zodat kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Kijk voor meer informatie over de school op www.alfrinkneede.nl.

De functie:
Als integraal directeur werk je binnen de bestuurlijke kaders van Stichting Keender en ben je
integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de school. De taken en verantwoordelijkheden
staan beschreven in het managementstatuut. Je geeft vorm en inhoud aan het strategisch beleid
zowel op stichtings- als op schoolniveau. Je participeert daarnaast in het directeurenberaad en levert
een actieve bijdrage aan de bovenschoolse beleidsontwikkelingen. Je legt verantwoording af aan het
College van Bestuur.

Wij zoeken een directeur die:
•
•
•
•
•
•
•
•

enthousiasme uitdraagt en staat voor de visie van onze school;
betrokken is en zorgdraagt voor het welzijn van kinderen en personeel;
de reeds in gang gezette ontwikkelingen kan continueren (werken met Chromebook,
Snappet, aanbod wereldoriëntatie, Kanjertraining, spelend -en ontdekkend leren en
groepsoverstijgend werken) en een open houding heeft t.o.v. onderwijskundige vernieuwingen;
de zorgstructuur binnen de school wil borgen en verder uitbouwen;
communicatief sterk is en adequaat reageert op signalen uit diverse geledingen en hecht waarde
aan ouderbetrokkenheid;
investeert in een goed werkklimaat, gaat uit van motivatie en kwaliteiten van personeelsleden en
spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden;
een onderwijskundig leider is die richting geeft aan onderwijsprocessen om leerresultaten te
optimaliseren;
een rol kan spelen bij bijvoorbeeld overleggen met betrekking tot vernieuwde huisvesting.

Wat bieden wij:
• een fijne school met ongeveer 150 leerlingen verdeeld over acht groepen;
• een enthousiast en bevlogen team om mee samen te werken;
• een prettige werksfeer waar groei en ontwikkeling centraal staan;
• een goede samenwerking met betrokken ouders;
• enthousiaste kinderen met verschillende talenten en uiteenlopende onderwijsbehoeften.

Werken bij Keender:
Je krijgt als schoolleider bij Keender veel ruimte en vrijheid om invulling te geven aan je werk. Vanuit
je expertise lever je een bijdrage op verschillende aandachtsgebieden. Binnen Keender kennen we
een laagdrempelige werksfeer en zijn er veel professionaliseringsmogelijkheden. We bieden je bij
Keender veel ruimte om je ambities waar te maken! Wil je meer weten over Keender dan verwijzen
we je graag naar www.keender.nl. Wil je ons volgen? Word dan lid van onze LinkedIn pagina.
Procedure en tijdpad:
•

•
•
•

Schriftelijke reacties voorzien van CV kunnen uiterlijk 9 januari 2022 worden gestuurd naar
Stichting Keender t.a.v. BAC (benoemingsadviescommissie) BS Kardinaal Alfrinkschool, Postbus
35, 7480 AA Haaksbergen of mailen naar dhr. R. Nolten, P&O adviseur, via email:
r.nolten@keender.nl.
De gesprekken worden gepland op donderdag 20 januari 2022.
Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Roel Nolten (P&O adviseur) via email: r.nolten@keender.nl.

De privacyverklaring sollicitanten is te vinden op onze website via www.keender.nl/privacyverklaringsollicitanten

