Wy binne op syk nei in direkteur, dy’t de toutsjes yn hannen hat, mar ek romte en
betrouwen jout. Dy’t each hat foar de bern, de âlden en de kollega’s en it bêste yn
eltsenien boppe wit te heljen.

De organisatie Noventa
Noventa is een ambitieuze onderwijsorganisatie. Noventa
wil de komende jaren zeer gericht werken aan
kwaliteitsverbetering door middel van het doorontwikkelen van de competenties van alle medewerkers,
versterking van de samenwerking met onze regionale
partners, het bieden van onderwijs op maat en integratie
en vernieuwing van ICT in ons onderwijs. Kortom wij
gaan ervoor!
De Stichting Noventa vormt het bevoegd gezag van elf
basisscholen in de gemeente Achtkarspelen. De scholen
worden bezocht door ongeveer 1600 leerlingen.
De Stichting heeft ruim 190 personeelsleden. De
organisatie beschikt over een bovenschoolse organisatie ten
behoeve van bestuur en management. Het stafkantoor is
gevestigd in Buitenpost.
Noventa is een fijne organisatie om voor te werken en wij
zijn volop in ontwikkeling. Onze woonomgeving staat
bekend als één van de mooiste van Nederland!
CBS De Bernebrêge
De Bernebrêge, onze school in Surhuisterveen, heeft op dit
moment ongeveer 185 leerlingen. De vacature ontstaat,
omdat de huidige directeur een overstap maakt naar een
andere school van Noventa. De Bernebrêge is een school,
met een basisarrangement van de inspectie, maar die op
basis van onze eigen kwaliteits-indicatoren nog volop kan
groeien.

We zijn op zoek naar een directeur die de touwtjes in handen heeft, maar ook ruimte en
vertrouwen geeft. Die oog heeft voor kinderen, de ouders en de collega’s en het beste in
iedereen naar boven weet te halen.

De leerlingen, de ouders, het team en het bestuur zoeken een
Directeur voor ± 0,7 tot 1,0 FTE per 01-08-2021 (of z.s.m. daarna)
voor CBS De Bernebrêge te Surhuisterveen
Je Profiel (zie ook separaat de uitgebreide profielschets)
- Je kunt onderwijskundig, visie-gestuurd leiderschap bieden en bent in staat om de kwaliteit van het
onderwijs te waarborgen; daarbij ben je gericht op samenwerken en vertrouw je op de kracht van het team
- Je kiest vanuit een persoonlijke overtuiging voor het werken binnen een christelijke basisschool
- Je bent op schoolniveau in staat veranderings- en vernieuwingsprocessen te initiëren, te implementeren en te
borgen. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen en onderwijstechnologie.
- Je bent ondernemend en communicatief vaardig. Je beheerst het Fries tenminste passief of gaat dat leren..
- Jouw stijl van leidinggeven is inspirerend, motiverend, daadkrachtig, besluitvaardig, flexibel en je bent
toegankelijk en zichtbaar voor kinderen, ouders, collega’s en de dorpsgemeenschap.
- Je beschikt over leidinggevende capaciteiten, bij voorkeur in het basisonderwijs. Ervaring daarbij is een
aanbeveling. (directeur, adjunct-directeur of locatieleider)
- Je maakt gebruik van lokale netwerken en waarborgt de samenwerking met maatschappelijke partners
Wij bieden:
- een school met een degelijke zorgstructuur en ruim voldoende leerresultaten
- een betrokken en fijn team van collega’s, MR, SR, ouders, een fulltime conciërge en administratieve
ondersteuning (0,1 FTE)
- ondersteuning door de algemeen directeur, collega-directeuren en een stafbureau
- een benoeming in schaal D12 CAO-PO 2020
- de mogelijkheid om te onderzoeken of wij de schoolgebonden werktijdfactor (0.7 FTE) uit kunnen breiden met
andere taken binnen de organisatie
Informatie
Er is informatie en een profielschets beschikbaar via de website www.noventa.nl of de site van de school
https://bernebrege.noventa.nl/ of op de site van Buro Noordelingen.(www.noordelingen.eu)
U kunt ook informatie verkrijgen bij dhr. H. Steenstra, directeur-bestuurder, 0511-542540 of 06 109 27 037 of dhr.
G. Visser, beleidsmedewerker P&O, 0511 542540 of 06 811 96 128 of extern bij dhr. J. Buis van Buro
Noorderlingen 06-49626886. Intern via de school bij mevrouw A.Hoekstra ( locatieleider) 0512-362800
Procedure: Wij ontvangen graag uw sollicitatiebrief voor woensdag 2 juni met Curriculum Vitae. Deze kunt u
sturen naar: g.visser@noventa nl en per post naar Stichting Noventa, t.a.v. G. Visser, Ried 11, 9285KK, Buitenpost.
Na ontvangst van uw sollicitatie krijgt u een ontvangstbevestiging. Bij de procedure is een
benoemingsadviescommissie betrokken. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
-Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld-

