Directeur SBO Klavervier (wtf 0,8)
Vanaf 1 augustus 2021
De school

Wat neem je mee?

En wij? Wij zorgen ervoor dat:

Klavervier is een school voor speciaal basisonderwijs
(SBO) met circa 80 leerlingen in Beuningen. Er is een
enthousiast team met aandacht voor de individuele
leerling en zijn of haar ondersteuningsbehoefte.
Klavervier is één van de 23 scholen voor primair
onderwijs die tot Groeisaam behoren.

•

•

Meer informatie over onze school, onze visie en ons
team vind je in de schoolgids.
Onze speerpunten:
✓ Onderwijs op maat voor onze SBO-leerlingen.
✓ Onze waarden: vertrouwen, autonomie,
verbinding, zelfkennis en groei.
✓ Veilig pedagogisch klimaat: didactiek volgt
pedagogiek.
✓ Bewaken en vernieuwen van leerlijnen om
passend onderwijs te realiseren.
✓ Positionering van SBO als sterk expertisecentrum
binnen het samenwerkingsverband.
We vormen een betrokken team met
ontwikkelingsdrang vanuit de overtuiging dat we de
goede dingen goed willen doen. Van jou als directeur
verwachten we dat jij hierin prioriteiten stelt en het
proces bewaakt.

Warm hart voor en kennis van de SBOleerling.
•
Brede kennis van (de ontwikkelingen in) het
onderwijs.
•
Richting geven en prioriteiten stellen in de
ambitieuze (maar haalbare) doelen, samen
met het team.
•
Leidinggevende ervaring.
•
Doortastend knopen kunnen doorhakken.
•
Toegankelijkheid en laagdrempeligheid.
•
Vertrouwen in het team en het team kunnen
stimuleren.
•
Empathisch vermogen.
•
Humor en flexibliteit.
•
Communicatief sterk.
•
Lesgevende ervaring in het (speciaal)
basisonderwijs is een pre.
•
HBO+ denkniveau en een afgeronde
schoolleidersopleiding of intentie deze te
behalen.
De volledige profielschets kun je hier
downloaden.

•

•

je jezelf welkom voelt op onze school: een kleinschalige
school met unieke leerlingen en een professionele
cultuur waar ruimte is voor persoonlijk contact;
je onderdeel uitmaakt van het kundige, zelfstandige,
enthousiaste en gezellige team;
je een passende aanstelling (0,8 wtf) bij Groeisaam
Primair Onderwijs ontvangt, tijdelijk voor een jaar met
uitzicht op vast, salarisschaal D12 (€ 3.459 - € 5.527
bruto) of D11 (€ 3.354 - € 4.861 bruto) afhankelijk van
ervaring/opleiding.

We horen graag van jou!
Mail uiterlijk zondag 16 mei a.s. je motivatie en cv naar Eline Baas via e.baas@groeisaampo.nl. Wil je graag eerst meer informatie? Dat kan natuurlijk. Hiervoor kun je contact
opnemen met Anneke Janssens, via a.janssens@groeisaampo.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op 19 en 20 mei a.s. tussen 20.00 en 22.00 uur. Je hoort op 18 mei of je
bent uitgenodigd voor deze eerste gespreksronde. De tweede gespreksronde vindt plaats op 25 mei tussen 17.00 - 20.00 uur.
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www.groeisaampo.nl

Groeisaam verzorgt onderwijs op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten
is er een SBO school. Groeisaam staat voor goed onderwijs voor alle kinderen, een plezierige leer- en werkomgeving, betrokken leraren, veel aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling, maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

