Het bestuur van de
Vereniging voor Christelijk
basisonderwijs Noardwest Fryslân
vraagt voor haar

SWS It Iepen Finster te Achlum
Met ingang van 1 januari 2020 een
CBO Noardwest Fryslân
telt 17 basisscholen in de
gemeenten Harlingen,
Waadhoeke en
Leeuwarden.
Er wordt bovenschools
samengewerkt op de
beleidsterreinen financien,
onderwijs en HR.

Inspirerende directeur
(wtf in overleg)

SWS It Iepen Finster is een school met
een nieuw gebouw, met moderne
leermiddelen en werkt volgens het
continurooster. De school telt ca. 70 llr.

Hier staan wij voor
Op SWS It Iepen Finster willen wij
open staan voor de kleurrijke, steeds
veranderende samenleving en voor
de vele vormen van kennis die wij
aan kinderen overbrengen. Het logo
symboliseert dit voor ons en wij
hopen dat u zich daarin herkent. Ons
kernwoord hierin is: wij doen dingen
SAMEN.
www.itiepenfinster.nl

Binnen onze vereniging vinden wij het belangrijk dat u:
 kiest voor het concept samenwerkingsschool;
 onderwijskundig leider bent;
 een omgeving schept waarin teamleden en kinderen zich gewaardeerd, gemotiveerd en gestimuleerd
voelen;
 een pedagogisch klimaat schept waarin tegemoet gekomen wordt aan de verschillen tussen kinderen
en waarbij ieder kind tot zijn recht kan komen;
 open communiceert met het team, ouders en overige geledingen;
 een bijdrage kan leveren aan het directieoverleg;
 in het bezit bent van het schoolleidersdiploma PO of bereid bent dit te behalen;
 Met ons het schoolplan vormgeeft.
Wij zoeken tevens iemand die:
 de ontwikkeling van teamleden en de organisatie stimuleert;
 daadkracht toont, communicatief sterk, besluitvaardig, empathisch en sociaal is;
 prioriteiten durft te stellen gericht op het primaire leerproces;
 een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van de samenwerkingsschool;
 met passie en ambitie leiding geeft;
 aantoonbare leiderschapskwaliteiten bezit.
Wij bieden:
 een fijne werkomgeving, een enthousiast en gemotiveerd team;
 salariëring in schaal DA;
 directietaken (max. 0,6 fte);
 begeleiding en coaching;
 collegiale ondersteuning;
Kandidaten worden verzocht voor 30 september aanstaande een motivatiebrief voorzien van een cv en
referenties te sturen naar de Vereniging CBO Noardwest Fryslân, t.a.v. de heer W. Reitsma,
Academiestraat 30, 8801 LJ Franeker of naar: info@cbo‐nwf.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Reitsma, telefonisch te bereiken tijdens kantooruren op nr.
0517‐380790 of via 06 27241270. De gesprekken zullen in week 42 plaatsvinden.

