Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken
directeur (0,8 fte) voor onze openbare basisschool De
Bongerd in Leusden.
De Bongerd is een school met 175 kinderen verdeeld over 7 groepen die
worden begeleid door 15 leerkrachten. De school valt samen met 11
andere scholen onder stichting Voila. De Bongerd is samen met
basisschool KLA4 en Stichting Kinderopvang Humanitas (BSO)
gehuisvest in het nieuwe gebouw Atria. Klik hier voor een virtuele tour
door de school. Samen met de kinderen van KLA4 zorgen we voor de
dieren van kinderboerderij Dierenvallei op het terrein van Atria.
De Bongerd is een school waar alle kinderen gezien worden en waar iedereen welkom is.
Onze speerpunten zijn bewegend leren, doordacht lesgeven, zelfstandig werken en kindgesprekken. We
hebben niveaugroepen met extra tijd en aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. We bieden
creatieve circuits, sociale projecten, dierenverzorging, vormingsonderwijs, lessen over breinkennis en het
Bongerd Theater. Dit alles doen wij vanuit onze missie en visie, welke wij als team samen hebben
ontwikkeld. Lees hier onze VISIE en MISSIE.
De kinderen willen een positieve directeur die vrolijk en aardig is en veel waarde hecht aan een fijne
sfeer. Hij of zij moet in ieder geval een tijdje blijven, alle kinderen leren kennen en er voor zorgen dat
iedereen op een creatieve manier kan (blijven) werken.
Daarnaast zoeken wij een directeur die:
- onderwijsinhoudelijk sterk is;
- ervaring heeft als leidinggevende in het onderwijs;
- open en toegankelijk is;
- met een groot hart en humor leiding geeft;
- daadkrachtig is;
- resultaatgericht en planmatig kan werken;
- vanuit de huidige basis verder werkt aan bewegend leren en het directe instructiemodel (doordacht
lesgeven);
- zichtbaar is in de school voor kinderen, ouders en team;
- het karakter van een kleine school weet te behouden;
- werkt aan verbinding en teambuilding;
- samen met het team kan toewerken naar een professionele leergemeenschap;
- een ondernemende netwerker is;
- betrokkenheid toont met het dorp en de omgeving van de school;
- de samenwerking met basisschool KLA4, de BSO en de Dierenvallei ziet als een toegevoegde
waarde voor onze school;
- meerwaarde ziet in het samenwerken op bovenschools niveau.
Denk je dat je met jouw kwaliteiten deze baan aankan? Mail je sollicitatiebrief met CV dan naar Gert
Broekhuizen, clusterdirecteur bij Voila: gbroekhuizen@voilaleusden.nl.
Je reactie ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 29 maart 2019. Je krijgt dinsdag 2 april te horen of je wordt
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Op maandag 8 en woensdag 10 april vinden de gesprekken in
de avond plaats.
De startdatum is in onderling overleg te bepalen.
Meer achtergrondinformatie vind je op onze website.
Voor aanvullende informatie over de school of de functie kun je bellen met Daniëlle van Putten, intern
begeleider, tel. 033-4940128

