Het bestuur van de vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Eben-Haëzer in
Kamerik zoekt een inspirerende, enthousiaste en daadkrachtige

schoolleider
bij wie ‘geloven in én met kinderen’ centraal staat
(3 tot 4 dagen)

Op de basisschool Eben-Haëzer geven we onderwijs vanuit een protestants christelijke
levensbeschouwing. Geloven in én met kinderen: dat zijn de twee belangrijkste pijlers van onze
school. We willen de kinderen normen en waarden bijbrengen die we ontlenen aan de Bijbel. Het
geloof is de basis van waaruit we als leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan.
De Eben-Haëzerschool staat in het dorp Kamerik en telt op dit moment ongeveer 130 leerlingen en
zal de komende jaren verder groeien. In het najaar van 2019 verhuist de school naar een
nieuwbouwlocatie in Kamerik.

DE FUNCTIE IN HET KORT
Als nieuwe schoolleider van de christelijke basisschool Eben-Haëzer werk je op een enthousiaste en
daadkrachtige wijze samen met het team aan goed onderwijs. Je bent betrokken bij de leerlingen,
ouders en leerkrachten van onze school. Je werkt vanuit draagvlak bij team en ouders, je bent
verbindend en zichtbaar als schoolleider.
Je geeft leiding aan het team vanuit onderwijskundig leiderschap, waarbij ervaring als schoolleider
een pré is.
Als schoolleider zet je de ingezette vernieuwingen, zoals gepersonaliseerd leren, voort op
inspirerende wijze, waarbij de talenten van de diverse collega’s optimaal worden ingezet. Je verliest
hierbij de organisatiedoelstellingen niet uit het oog.
WAT VRAGEN WIJ? Je
- bent enthousiast;
- bent daadkrachtig;
- bent benaderbaar en betrokken;
- schept en behoudt een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd,
gehoord en gewaardeerd voelen;
- zet kwaliteiten en talenten van het team optimaal in;
- kiest met overtuiging voor het protestants christelijk basisonderwijs;
- hebt ervaring in het primair onderwijs; ervaring als schoolleider is een pré;
- bent bereid om, op basis van behoefte en mogelijkheden, op flexibele werkdagen en –tijden
aanwezig te zijn.

WAT BIEDEN WIJ?
- een uitdagende functie;
- een enthousiast team;
- een benoeming voor één jaar, welke bij gebleken geschiktheid omgezet zal worden in een
vaste benoeming;
- een functie met de omvang van 3 tot 4 werkdagen;
- arbeidsvoorwaarden volgens de CAO PO.
Wil je graag voortbouwen aan een school waar iedereen trots op is? Een school met een open,
toegankelijke sfeer, waar vertrouwen is in leerlingen, ouders en personeel? Waar ‘geloven in én met
kinderen’ dagelijkse praktijk is?
Stuur dan je motivatie en CV naar voorzitter@ebenhaëzerkamerik.nl.
Voor inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met Freek van der Brugge, interim-directeur,
directeur@ebenhaezerkamerik.nl of 0348-401375.
Wij wijzen je erop dat een selectie assessment onderdeel kan zijn van de selectieprocedure.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

