Wij zijn op zoek naar een directeur (wtf 0,8)
Met ingang van 1 maart 2022
Onze vereniging Ichthus bestaat uit 5 scholen met ongeveer 1060 leerlingen en 120
personeelsleden (www.ichthushuizen.nl).
PCBS Rehoboth is een protestants christelijke basisschool in het prachtige Huizen. De
school staat open voor alle kinderen. Ieder kind beschikt over talenten en krijgt ruimte
om te groeien.
Kenmerkend voor onze school is goed onderwijs vanuit een basis van rust, vertrouwen,
een gezellige en professionele sfeer met aandacht voor het kind.
Op onze school werken we met het concept “The Leader in Me”. We leren onze kinderen
dat het belangrijk is proactief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Samenwerken en
krachten bundelen leveren een bijdrage aan een sterk geheel. Wij bieden structuur en
regelmaat, wij motiveren en willen kinderen laten leren vanuit zichzelf. Eigen initiatief en
samenwerken is belangrijk.
Jij:
•
•
•
•
•
•
•
•

geeft op een inspirerende wijze sturing aan de school;
leidt, in samenspraak met veel betrokkenen, de Rehobothschool naar de
toekomst;
zorgt in nauwe samenwerking met het team voor een optimale onderwijscultuur;
hebt een afgeronde schoolleidersopleiding of bent bereid deze te gaan volgen;
hebt aantoonbare werkervaring in het onderwijs;
hebt een duidelijke onderwijskundige visie die aansluit bij de missie en visie van
PCBS Rehoboth en weet deze met enthousiasme uit te dragen;
bent verbindend, ondernemend, besluitvaardig en communicatief sterk onderlegd;
kiest vanuit persoonlijke overtuiging voor het protestants-christelijk onderwijs.

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•

een uitdagende en afwisselende baan in een ambitieuze omgeving;
een prettige samenwerking in de vereniging en binnen het directeurenteam;
arbeidsvoorwaarden conform CAO PO; schaal D11
eventueel aanvullende dagen voor de groep in overleg;
passende begeleiding;
de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je kijken op www.rehobothhuizen.nl of contact opnemen met
onze bestuurder Elies Kok via 06-45216547.
Solliciteren
Ben jij degene die wij zoeken? Dan ontvangen we graag uiterlijk 21 november
aanstaande jouw motivatie en cv. Deze kun je sturen naar vacature@ichthushuizen.nl ter
attentie van Carola Gerrits.

