FUNCTIE
PROFIEL

WIJ
ZOEKEN
JOU!

Bestuur, team, leerlingen en ouders van
Daltonschool De Leilinde te Papendrecht zoeken een

DIRECTEUR (0,6 FTE)
ONDERWIJSKUNDIG LEIDER – INSPIREREN – BETROKKEN
DE FUNCTIE IN HET KORT
Vanuit uw open en enthousiaste persoonlijkheid bent u als directeur van Daltonschool De Leilinde gericht op het behoud van onze sociale en veilige cultuur en weet u deze met trots uit te dragen. Daarin kent
u de kinderen en bent u zichtbaar voor ouders. Samen met het team geeft u invulling aan onze missie en de inrichting van ons daltononderwijs. Recente ontwikkelingen worden bestendigd en u zoekt met
ons de verdieping. Ons team is zelfverantwoordelijk en gericht op ontwikkeling, u bent richtinggevend en bewaakt de kwaliteit. Als toegankelijk en inspirerend leider benut en versterkt u de talenten van de
teamleden op Daltonschool De Leilinde.
FUNCTIENAAM:
Directeur
Daltonschool
De Leilinde
ORGANISATIE:
Stichting Openbaar
Primair Onderwijs
Papendrecht &
Sliedrecht
DIENSTVERBAND:
0,6 fte
BENOEMING:
Vaste benoeming,
voorafgegaan door
maximaal één jaar
tijdelijk
VERVING:
In- en extern
gecombineerd
SALARISSCHAAL:
DB CAO-PO
ONDERTITEL
“Jong-leren met
talent”
INGANGSDATUM
1 januari 2020

SCHOOLINFORMATIE

WAT VRAGEN WIJ?

WAT BIEDEN WIJ?

Daltonschool De Leilinde is één van de negen
scholen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht & Sliedrecht (OPOPS). Het bestuur van
OPOPS bestaat uit een (interim-)bestuurder en een
bestuur.

• Een duidelijke visie op daltononderwijs in lijn met de visie van Daltonschool De Leilinde;
• Sterk en wetenschappelijk onderbouwd onderwijskundig leiderschap;
• Een leidinggevende die onderdeel is van een professionele leeromgeving;
•	Inzicht in de bedrijfsvoering (waaronder financiën) van een school om deze op efficiënte
wijze vorm te geven;
• Geregistreerd schoolleider of welwillend om een opleiding hiertoe te volgen;
• Een afgeronde masteropleiding of bereidheid deze te halen;
• In het bezit zijn van een daltoncertificaat;
• Een open houding naar ouders toe, passend binnen een laagdrempelige school.

•	Een uitdagende functie op een school waar een sterke
betrokkenheid is tussen leerlingen, team en ouders;
•	Een daltonschool waarin de pijlers van dalton centraal
staan;
•	Leerkrachten die vanuit hun kracht werken aan de
ontwikkeling van leerlingen en de school;
•	Een goed contact met ouders;
•	Samenwerking in een team met enthousiaste collega
directeuren;
•	Een ondersteuningsapparaat binnen een ambitieus
bestuur.

Daltonschool De Leilinde heeft ca. 170 leerlingen
en richt zich middels daltononderwijs op de
ontwikkeling van een totaal kind, waarbij het
maximale uit de leerlingen wordt gehaald wat
betreft kennis en vaardigheden. Niet alleen
de kernvakken staan centraal, maar ook de
vaardigheden die je nodig hebt om in de
maatschappij te willen ontwikkelen. Hierbij staan
de volgende kernwaarden centraal: zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken.
Daltonschool De Leilinde is een lerende organisatie
op kind- en op teamniveau. Teamleren heeft een
hoge prioriteit. Daltonschool De Leilinde is een
ontmoetingsplaats met een duidelijke structuur,
waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig,
veilig en gewaardeerd voelen. Er wordt grote
waarde gehecht aan respectvol met elkaar omgaan.
Meer informatie kunt u vinden op onze website en
in de schoolgids.

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN


Onze
ideale directeur:
•	is sociaal, toegankelijk en een verbinder die actief invulling geeft aan onze missie.
Hij of zij kan met passie leiding geven aan een daltonschool;
•	is koersvast en gericht op het bestendigen en de doorontwikkeling van kwalitatief goed
onderwijs en het pedagogisch sterke klimaat;
•	is met behoud van positie onderdeel van het team en benut de zelfverantwoordelijkheid
van teamleden en zet teamleden in hun kracht;
•	is planmatig en werkt cyclisch, hij of zij stelt doelen voor de school, zichzelf en zorgt
dat leerkrachten ook voor zichzelf doelen stellen;
• is zichtbaar voor teamleden, leerlingen en ouders maar ook naar de partners in
de omgeving.
•	stimuleert, begeleidt en coacht vanuit visie, de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch
en vakinhoudelijk handelen van teamleden;

SELECTIEPROCEDURE
Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk
23 juni a.s. om 19.00 uur via jp.ten.brink@opops.nl.
De gesprekken met de werving- en selectiecommissie
zijn gepland op 27 juni a.s. tussen 16.00 en 20.00 uur
te Papendrecht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Jan Paul ten Brink, bestuurder via 06-21814388.
Voor inhoudelijke vragen over de school kunt u
ook contact opnemen met Emmy van der Wouden,
adjunct directeur Daltonschool De Leilinde via
06-49772957.

