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

Kinderopvang en CBO
Noardwest Fryslân telt 17
locaties in de gemeenten
Leeuwarden, Waadhoeke en
Harlingen
Er wordt bovenschools
samengewerkt op de
beleidsterreinen financien,
onderwijs en HR.

IKC het bAken
te Harlingen
Met ingang van 1 augustus 2020 een

Inspirerende directeur (IKC)
(wtf in overleg)

IKC het bAken is een locatie met een
modern gebouw met verschillende
voorzieningen zoals: kinderopvang,
peuterspeelplaats en schoolbibliotheek
Binnen de locatie wordt gewerkt met
moderne leermiddelen.

het bAken is een IKC in
ontwikkeling op Christelijke
grondslag. Iedereen is welkom,
daarom vinden we respect voor
elkaar erg belangrijk.
Belangrijk uitgangspunt is:
“kom, zet je koers uit, met oog
voor jouw omgeving, de
elementen en het getij”
IKC het bAken is een goed
geoutilleerde locatie met
moderne leermiddelen en werkt
volgens het continurooster. De
school telt ca. 140 leerlingen.
www.hetbakenharlingen.nl

Binnen onze organisatie vinden wij het belangrijk dat u:
 bewust kiest voor kinderopvang en christelijk onderwijs;
 onderwijskundig leider bent;
 een omgeving schept met stabiliteit waarin teamleden en kinderen zich gewaardeerd, gemotiveerd en
gestimuleerd voelen;
 de bestaande koers blijft borgen en ontwikkelingen volgt;
 zichtbaar bent binnen en buiten de school/locatie;
 affiniteit met 0‐13 jarigen;
 open communiceert met het team, ouders en overige geledingen;
 een pedagogisch klimaat schept waarin tegemoet gekomen wordt aan de verschillen tussen kinderen en
waarbij ieder kind tot zijn recht kan komen;
 een bijdrage kan leveren aan het directieoverleg;
 in het bezit bent van het schoolleidersdiploma PO of bereid bent dit te behalen.
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 het IKC;
 ervaring heeft als schoolleider;
 besluitvaardig is.
Wij bieden:
 een afwisselende directiefunctie in een fijne werkomgeving, met een betrokken en gemotiveerd team;
 samen met een enthousiaste, leerkrachten, pedagogische medewerkers, ouders en kinderen, wordt in een
prettige sfeer gewerkt.
 aanstelling in een directeursfunctie conform de CAO‐PO;
 collegiale ondersteuning.
Kandidaten worden verzocht voor 24 februari aanstaande een sollicitatiebrief 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 (lid CvB), telefonisch te bereiken tijdens kantooruren
op nr. 0517‐380790 of via 06 27241270. De gesprekken zullen in week 10 plaatsvinden.

