VACATURE

Directeur
CBS Ravelijn
CBS Ravelijn zoekt een nieuwe directeur. Het is een school waar talent en
samenwerking belangrijke pijlers onder de school zijn. Op dit moment wordt nog
op twee locaties gewerkt in Delfzijl en Farmsum, maar vanaf 1 augustus 2022
wordt het schooljaar gestart in een hagelnieuw Kindcentrum in Delfzijl.
De huidige directeur is elders in de organisatie benoemd, terwijl de ontwikkelingen
rondom de nieuwe locatie en het samengaan ook doorgaan. Daarom zoekt Ravelijn
een directeur die op korte termijn al mee gaat denken in de vervolgstappen.
Over de school
Op CBS Ravelijn verzorgen 19 groepsleerkrachten, 7 onderwijsondersteuners en 2
intern begeleiders onderwijs voor 250 leerlingen. Als directeur mag je werken met
een talentvol en innovatief team dat de eerste stappen in unitonderwijs heeft gezet.
Je hebt de kans om samen met hen prachtig toekomstbestendig onderwijs te
realiseren in de regio.
De school valt onder Noordkwartier, een stichting voor christelijk primair onderwijs
met acht scholen in de gemeente Eemsmond. Binnen Noordkwartier wordt veel
waarde gehecht aan kwaliteit en innovatie. Samen met Stiching LeerKRACHT wordt
er cyclisch gewerkt aan een verbetercultuur en ligt de focus op eigenaarschap. Als
directeur krijg je alle ruimte doordat verantwoordelijkheden laag in de organisatie
liggen. In het nieuwe Kindcentrum worden nog twee basisscholen en een locatie
voor kinderopvang gevestigd. Je krijgt een uitdagende en verbindende rol tussen de
drie primair onderwijsstichtingen en kinderopvang in de regio.
Wat heeft de school nodig?
Onze ideale directeur is in staat om in korte tijd ingewerkt te worden in de school. Je
leert beide teams kennen en bent in staat om ze op een positieve en natuurlijke
manier tot een eenheid te smeden. Je hebt een duidelijk beeld hoe unitonderwijs tot
een doorgaande lijn ontwikkeld kan worden. Hierin toon je onderwijskundig
leiderschap en ben je in staat om visie te vertalen naar beleid en procesmatige
uitvoering. Omdat de school verhuist naar een nieuwe locatie is het belangrijk dat je
vanuit die visie direct meedenkt over de best mogelijke inrichting.
Geïnteresseerd?
Leuk! Meer informatie over de school of de inhoud van de functie? Neem contact op
met begeleidend adviseur Sjoeke Bloem (06-51554723). Stuur je sollicitatie uiterlijk
5 januari 2022 naar jos@noorderlingen.eu. De sollicitatiegesprekken vinden plaats
op maandag 17 januari 2022.

