Teamleider kleuterbouw
Wie heeft de ambitie om deze functie binnen onze school inhoud te geven? Het
betreft een vacature voor twee dagen per week.
De Graaf Jan van
Nassauschool telt
ruim 400
leerlingen,
verdeeld over 19
groepen.
Ruim 70
personeelsleden en
vrijwilligers zijn
actief in onze
school.
Vragen over de
vacature?
Neem dan contact
op met A. van
Harten (teamleider
kleuterbouw) of
M.J. Visser tel. nr.
06-443 55 380
(directeur).
Meer informatie
over de school?
Kijk verder op onze
website
www.gjvn.nl.

Onze nieuwe collega:

is in leer en leven nauw verbonden met de identiteit van de school;

kan open en invoelend communiceren;

is gemotiveerd om een gemeenschappelijke visie uit te dragen;

vindt samenwerking essentieel om ontwikkelingen op school te stimuleren;

is op Hbo-niveau opgeleid;

is bij voorkeur een ervaren groepsleerkracht;

is bereid zich na te scholen op het gebied van leiding geven;

is op de hoogte van de onderwijsontwikkelingen;
In je nieuwe functie:

geef je mede leiding aan de ontwikkeling van de school;

werk je de schoolbrede beleidsdoelstellingen uit in eigen bouw;

geeft je dagelijks leiding aan de betreffende bouw;

neem je deel aan het periodiek managementteamoverleg;

ben je verantwoordelijk voor de onderwijsresultaten in je bouw;

begeleid je nieuwe teamleden in de bouw;

zit je de bouwvergaderingen voor;

doe je klassenbezoeken en voert functionerings- en
beoordelingsgesprekken;

adviseer je over de benoeming van teamleden;

ben je voor een deel verantwoordelijk voor de portefeuille zorgbeleid.
Wij bieden je:

het werken met een betrokken team in een fijne sfeer;

begeleiding door het managementteam;

salariëring overeenkomstig de functie.
Geven bovenstaande functie-inhoud en profiel uw ambitie weer?
Solliciteer dan vóór D.V. 12 april.
Stuur de sollicitatiebrief met CV naar: Secretaris dhr. P.F.J. Verweij, p/a Steijnpad 1,
2805 JE Gouda of mail naar scrgjvn@kliksafe.nl.
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