Stichting Proloog is op zoek naar een:

Directeur voor IKC De Wielen
0,8 wtf
IKC De Wielen biedt een veilige, vrolijke en ambitieuze leeromgeving, waar de ontwikkeling van ieder
kind van 0 tot 12 jaar optimaal gestimuleerd wordt door middel van natuurlijk leren. We willen
kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken.
Hierdoor ontwikkelen kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar en zichzelf,
verkennen ze de wereld om hen heen en maken zich cognitieve vaardigheden eigen. Een rijke, veilige
en gestructureerde leeromgeving, waarbij we zoveel mogelijk uitgaan van thema’s uit de
belevingswereld van het kind, is hierbij van belang. Vanuit een stevige basis van normen, waarden en
basisvaardigheden gaan de kinderen op onderzoek.

Waar ga je werken?
IKC De Wielen bevindt zich in een natuurlijke omgeving en beschikt over een ruim plein. Behalve dat
er veel ruimte is om te spelen en te sporten, hebben we ook een grote tuin waarin gespeeld,
ontdekt, geleerd en gewerkt wordt. De kinderen maken van dichtbij alle seizoenen mee. We
integreren de natuurlijke omgeving in ons lesprogramma. Daardoor geeft het ons de mogelijkheid
om de kinderen op andere manier te laten “leren leren”. Zo komen zaken aan bod waar in het
reguliere schoolprogramma geen of minder ruimte voor is. Je kunt hierbij denken aan:
- Samenwerken (sociaal emotionele ontwikkeling)
- Zorg voor elkaar en voor de natuur
- Zaaien, planten, verzorgen, oogsten, verwerken en eten van groenten (smaaklessen van de gezonde
school)
- Creatieve lessen in de tuin
Dit schooljaar zijn we gestart als opleidingsschool. Er is een Opleider in de school aan IKC De Wielen
verbonden en er zijn nauwe contacten met de PABO.
Het IKC wordt bezocht door ongeveer 250 kinderen, waarvan 200 kinderen onderwijs volgen en 50
de kinderopvang bezoeken. Voor wat betreft de opvang wordt samengewerkt met Stichting
Kinderopvang Friesland.

Wat verwachten we van jou?
Wij zijn op zoek naar een proactieve directeur die verbindt en transparant is. Je beschikt over een
sprankelende persoonlijkheid, bent betrokken, betrouwbaar en durft verantwoordelijkheid te
nemen. Je bent zichtbaar op de werkvloer, beschikt over empathisch vermogen en je toont initiatief.
Natuurlijk heb je ook affiniteit met kinderopvang.

Wat bieden wij jou?
Op IKC De Wielen werkt een professioneel, hardwerkend en positief ingesteld team. Er heerst een
groot eigenaarschap onder de leerkrachten. We werken o.a. met kwaliteitsgroepen waarin
leerkrachten op basis van hun kwaliteiten deelnemen. Ook wordt gewerkt met een
Managementteam waarin bouwcoördinatoren, intern begeleider en directeur deelnemen. Voor het
komende schooljaar is één van de speerpunten de visie van het IKC. Deze moet bijgesteld en/of
herijkt worden en getoetst aan de huidige werkwijze. Er is goed contact met de ouder(s)/verzorger(s)
en er heerst een fijne ouderbetrokkenheid.
Wij bieden een aanstelling met arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-PO

Belangstelling?
Voor meer informatie over de functie en de school kun je contact opnemen met Francien van der
Veen (de huidige directeur) via telefoonnummer: 058 – 267 53 00 of mail: fvanderveen@proloog.nl
Neem ook een kijkje op de website van de school: www.ikc-dewielen.nl
Voor informatie over de sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je contact opnemen met Jennie
Bieleveld, stafmedewerker P&O, telefoonnummer 058 – 234 75 20 of via e-mail
jbieleveld@proloog.nl
Voor informatie over Proloog kun je contact opnemen met het College van Bestuur Stichting Proloog,
mevrouw A. de Pree, telefoonnummer 058 – 234 75 20.
Procedure
Sollicitatiebrieven met CV kunnen, o.v.v. vacature directeur De Wielen, uiterlijk 26 juni worden
gemaild naar sollicitaties@proloog.nl.
Bijzonderheden
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Bijlage:
Functiereeks Directeur IKC A en Directeur IKC B voor een uitgebreid beeld van de taken en
verantwoordelijkheden.

Proloog is een stichting voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog telt 23
locaties, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs. Elke school heeft z’n eigen
onderwijskundige identiteit. Het algemene organisatie-uitgangspunt is: ‘decentraal, tenzij blijkt dat
centraal beter/efficiënter is. Proloog biedt onderwijs aan ± 4.000 leerlingen.

