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Word jij onze nieuwe directeur?
Stichting Algemeen Basisonderwijs Comenius is voor haar Algemene Basisschool Comenius met ingang van
1 mei 2022 op zoek naar een

Directeur (m/v) Wtf 0,8 - 1,0

Talentrijk onderwijs voor nu en morgen
“Gedegen en modern. Veilig en duidelijk.
Zelfstandig en samen. Gepersonaliseerd en digitaal.
Muzikaal en creatief.”
Met deze woorden omschrijven we ons onderwijs
het liefst. Op basisschool Comenius bieden we
kleinschalig onderwijs en vinden we het belangrijk
dat ieder kind zich waardevol voelt. Daarom is er
veel ruimte voor persoonlijke talenten en sociale
vaardigheden. In een rustige omgeving leren
kinderen zelf verantwoordelijk te zijn en samen te
werken. We gebruiken iPads om aan te sluiten bij
het niveau van ieder kind. Zo bieden we innovatief
onderwijs op maat. Én houden we extra tijd over
voor muziek en andere creatieve activiteiten.
Abs Comenius ligt in een rustige wijk nabij het
gezellige stadscentrum van Den Helder. Uiteraard
komen veel leerlingen van de school uit de directe
omgeving, maar de school is ook aantrekkelijk voor
kinderen uit de wijde omgeving. De school telt
momenteel ongeveer 170 leerlingen, die zijn
verdeeld over 7 groepen. De school mag zich
verheugen in een grote betrokkenheid van de
ouders.
Wie zoeken we?
We zoeken een verbindend leider die de kwaliteiten
in het team inzet en die vertrouwen geeft. Je zorgt
voor een prettig werkklimaat waarin iedereen zich
gezien weet. Je durft ruimte te geven aan het team
van professionals, je waardeert hun expertise en
inbreng en benut deze ook. Tegelijkertijd ben je ook
iemand die knopen durft door te hakken en
doortastend is, iemand die de belangen van de
school behartigt.

Als directeur geef je samen met het team verdere
invulling aan de visie en zet je lijnen uit om onze
doelen te verwezenlijken. Het team is terecht trots
op wat er samen is opgebouwd en nodigt een
nieuwe leider van harte uit om verder mee te
bouwen aan de school.
Als directeur ben je iemand die de lijnen kort houdt
en voor iedereen benaderbaar en toegankelijk is. Je
hebt een open houding en je bent duidelijk in je
communicatie zowel intern als naar ouders en
andere betrokken partijen.
Wat kun je van ons verwachten?
Abs Comenius heeft een bevlogen, deskundig en
hecht team dat graag een grote inbreng heeft bij de
verdere ontwikkeling van de school. Abs Comenius,
als enige school van de Stichting, onderhoudt goede
contacten met de andere Helderse onderwijsinstellingen. Als directeur maak je deel uit van het
directeurenoverleg van de basisscholen in Den
Helder. Inschaling vindt plaats conform de CAO-po.
Hebben wij jouw interesse gewekt?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Johan Schat, interim-directeur en voorzitter van de
benoemingsadviescommissie:
directeur@abscomenius.nl. Voor meer informatie
over de school: www.abscomenius.nl
Sollicitatie
Als deze functie je aanspreekt en je past binnen het
beschreven profiel, dan zien wij graag uiterlijk 14
februari 2022 je motivatiebrief en CV met
referenties tegemoet.
Een assessment en het overleggen van een
verklaring omtrent het gedrag maakt onderdeel uit
van de aanstellingsprocedure.

