VACATURE BOUWCOÖRDINATOR/TEAMLEIDER GROEPEN 1-4, WTF 0,6 – 0,8
‘t Palet is een openbare Daltonschool in Leusden, met ruim 480 leerlingen verdeeld over 21
groepen. Het team bestaat uit 50 collega’s en het managementteam wordt gevormd door twee
bouwcoördinatoren/teamleiders, twee IB-ers en directeur.
‘t Palet is een school die zich steeds verder blijft ontwikkelen; denk hierbij aan Dalton,
Kanjertraining, hoog- en meerbegaafdheid en ICT.
Bij al deze ontwikkelingen staat onze missie Helder, Uitnodigend en Prikkelend centraal.
Wij zoeken voor het nieuwe schooljaar naar een enthousiaste en gedreven bouwcoördinator met
kennis van kleuteronderwijs.
De omvang van deze betrekking is 0,2 - 0,4 WTF lesgevende dagen en 0,4 WTF
managementdagen.
De vacature is ontstaan omdat de huidige onderbouwcoördinator een volgende stap heeft gezet
in haar carrière en een functie als directeur heeft geaccepteerd.
Wat bieden wij:
❖ Een Daltonschool in ontwikkeling.
❖ Een werkplek met eigen ontwikkelmogelijkheden waarbij de doorontwikkeling als
leidinggevende vanzelfsprekend is.
❖ Onderbouwgroepen waarbij het spelend leren binnen thema’s centraal staat.
❖ Een werkomgeving waar we groei en plezier stimuleren.
❖ Twee dagen per week managementdagen, daarnaast één of twee dagen voor de groep.
❖ Een enthousiast team waar je je meteen welkom voelt.
❖ Inschaling L11.
Opleidingseisen/ verwachtingen:
De kandidaat is bevoegd leerkracht, heeft het liefst ervaring als bouwcoördinator en heeft een
opleiding als middenmanagement afgerond of is bereid deze te gaan volgen.
We zien uit naar een gepassioneerde collega die vanuit haar/ zijn deskundigheid en proactieve
houding in staat is, mee vorm te geven aan de ambitie van de School.
Kerntaken zullen zijn: het coördineren, begeleiden en beoordelen van de collega’s uit de
onderbouw en het ontwikkelen, vernieuwen en bewaken van het beleid.
Wanneer je interesse hebt om te komen werken op ‘t Palet nodigen we je van harte uit om te
solliciteren. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de directeur, Francisco Meijer
033 4940473. Je kunt je brief en CV richten aan de directeur en sturen naar
fmeijer@paletleusden.nl. Wij ontvangen deze graag uiterlijk 10 juni 2019.
Via dit e-mailadres kun je ook het uitgebreide functieprofiel opvragen.

‘t Palet

 d oet je durven!

