VACATURE

Enthousiaste schoolleider
voor CBS Ravelijn
CBS Ravelijn 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 en naar verwachting vanaf 2023 wordt er gestart in een
hagelnieuw Kindcentrum in Delfzijl.
Geniet jij ervan om samen te werken met een enthousiast en bevlogen team van
professionals? Ben jij degene die met een team aan de slag wil gaan om samen het
beste uit kinderen te halen, dan zoeken wij jou! Ervaring als leidinggevende is een
pré. Wij komen ook graag in contact als je high potential bent en graag door wilt
groeien naar een eindverantwoordelijke rol als schoolleider in het primair onderwijs.
Ben je leergierig ingesteld? Kun jij andere mensen de ruimte geven binnen gestelde
kaders? Én ben jij staat om de grote lijnen voor ogen te houden om zo samen het
onderwijs toekomstbestendig vorm te geven. Dan komen wij graag in contact met
jou.
Over de school
Op CBS Ravelijn verzorgen 19 groepsleerkrachten, 2 intern begeleiders en 7
onderwijsondersteuners onderwijs voor 250 leerlingen. Als directeur mag je werken
met een talentvol, 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.
Noordkwartier
De school valt onder Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier, een
stichting met 8 scholen in de gemeente Eemsmond. Binnen Noordkwartier wordt
veel waarde gehecht aan kwaliteit en innovatie. Samen met Stichting 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.
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 juni 2022 naar jos@noorderlingen.eu. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op
woensdag 15 juni 2022.

