Stichting Xpect Primair zoekt voor basisschool de Zuidwester per 1 mei 2019
een inspirerende en daadkrachtige

Directeur (0,8-1,0 wtf)
Onze school is gevestigd
in de wijk Korvel en telt
zo’n 230 leerlingen; verdeeld over 12
groepen en een Taalschool Plein013.

Basisschool De Zuidwester is een
kleurrijke buurtschool. Kinderen en
ouders van allerlei geloofsovertuigingen en nationaliteiten
vormen samen met het team een
school, waar we trots op zijn. Wij
vinden het belangrijk onze leerlingen
een veilige plaats met een warm
pedagogisch klimaat te bieden,
waarin zij kunnen groeien tot
verantwoordelijke en (zelf)kritische
mensen, die met een gevoel van
respect en vertrouwen deel kunnen
nemen aan onze steeds
veranderende samenleving.

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

❖ Een integraal schoolleider met de
focus op onderwijskundig
leiderschap die samen met het
team verder inhoud kan geven
aan de schoolontwikkeling;
❖ Een positieve en proactieve
schoolleider die zich thuis voelt in
de wijk en de juiste partijen met
elkaar in verbinding kan brengen;
❖ Een verbinder die zichtbaar en
aanspreekbaar is, met oog, oor en
hart voor het welzijn en de
belangen van het team, leerlingen
en ouders;
❖ Een leider die in staat is om zowel
sturing te geven als ruimte te
bieden bij het realiseren van de
uitgezette koers.

❖ Een tijdelijk dienstverband voor
een jaar met de intentie deze
aansluitend om te zetten in een
vast dienstverband;
❖ Ondersteuning, begeleiding en
professionalisering naar behoefte;
❖ Lid van het leidinggevend team
van Xpect Primair, waar
eigenaarschap, samenwerking en
gezamenlijke
verantwoordelijkheid centraal
staan.

Stuur dan een motivatiebrief en CV
vóór (15 februari 2019) naar
astrid.plagmeijer@xpectprimair.nl .
Meer informatie over deze vacature?
Astrid Plagmeijer
Manager P&O
(013-4648230) of (06-41762265)
www.xpectprimair.nl

Meer informatie over de school?
www.dezuidwestertilburg.nl

Xpect Primair
Stichting Xpect Primair is een lerende en
professionele organisatie, waarin de
scholen centraal staan en de middelen en
mogelijkheden overeenkomstig de
behoeften van de scholen worden
toebedeeld. Zo creëren wij gelijke kansen
in ongelijke situaties en waarborgen wij
de diversiteit en kwaliteit van ons
onderwijsaanbod. Korte lijnen en een
open communicatie dragen bij aan de
onderlinge samenwerking en solidariteit.

