Interconfessionele TOM-school KLA4
KLA4 maakt deel uit van Stichting Voila en is gehuisvest in het nieuwe gebouw Atria in Leusden.
We zijn een TOM-school met een duidelijke identiteit waar wij erg trots op zijn!
KLA4 is de enige school in Nederland met een eigen Dierenvallei.
Dagelijks geven wij met 25 betrokken collega’s onderwijs aan 263 leerlingen in 10 groepen, verdeeld
over drie Units. In de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt zonder methode. In de groepen 3 t/m 8
wordt groepsoverstijgend les gegeven in niveau- en/of jaargroepen. Differentiatie en zelfstandigheid
van kinderen zijn speerpunten in ons onderwijs.
Wij zoeken een directeur voor wtf 0,8 tot 1,0.
Dit verwachten de kinderen van de nieuwe directeur:

Voldoe je hieraan, dan is

jouw opdracht:

Als integraal schoolleider van basisschool KLA4
➢ geef je vanuit leiderschap, daadkracht en passie sturing aan de school en maak je dat
zichtbaar voor iedereen

➢ treed je op als een empathische teammanager met een flexibele en ondernemende instelling
➢ ben je zichtbaar, sta je tussen de kinderen en leerkrachten en ben je een toegankelijk
aanspreekpunt voor ouders
➢ handel je planmatig en doelgericht
➢ stel je prioriteiten en durf je nee te zeggen
➢ durf je knopen door te hakken

➢ ben je ijzersterk in communicatie: helder, transparant, concreet en direct
➢ kun je goed luisteren en motiveren, durf je aan te spreken, ruimte te geven, feedback te geven
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

en te ontvangen
weet je de balans in het team te stimuleren
herken en erken je de talenten van de leerkrachten en benut je deze
heb je een positieve houding en bevorder je het werkplezier
heb je een groot onderwijskundig inzicht, ruime ervaring is een pré
borg je het TOM concept en zorg je er samen met het team voor dat dit gestabiliseerd wordt,
om het daarna verder uit te diepen
heb je ervaring, of in ieder geval affiniteit met de Vreedzame School
acteer je ook op bovenschools niveau
zet je de samenwerking met OBS De Bongerd, de BSO en de Stichting Dierenvallei, die ook in
het pand gevestigd zijn, goed voort

Durf jij deze opdracht aan?
Mail dan je sollicitatiebrief met CV naar Gert Broekhuizen, clusterdirecteur bij Voila:
gbroekhuizen@voilaleusden.nl.
Je reactie ontvangen we graag uiterlijk maandag 18 maart. Je krijgt woensdag 20 maart te horen of
je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Op donderdag 21 maart en dinsdag 26 maart
vinden de gesprekken in de avond plaats.
De startdatum is in onderling overleg te bepalen.
Meer achtergrond informatie vind je op de website http://kla4.school/. Alvast een rondleiding? Bekijk
dit filmpje even. Heb je behoefte aan aanvullende informatie over de functie, dan kun je op maandag
t/m donderdag bellen met Petra Vissers, Unitleider Unit 1, tel. 033-4941719

