Per direct zoeken wij een verbindende en daadkrachtige

Directeur (0,8-1,0 wtf)
Basisschool Antares
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we

Geïnteresseerd?

Xpect Primair

Basisschool Antares is een kleurrijke
school in de MFA Het Kruispunt in de wijk
Het Wandelbos. Wij begeleiden kinderen
om hun talenten en mogelijkheden
individueel en sociaal maximaal te
ontplooien. Zo laten we kinderen stralen.
Dat begint al in de Voor- en Vroegschoolse
fase als ze merken hoeveel zelfvertrouwen
ze krijgen door vergroting van hun
taalvaardigheid.

▪ Een integraal schoolleider met de focus
op onderwijskundig leiderschap die
samen met het team verder inhoud kan
geven aan de schoolontwikkeling de
kaders uitzet en daarbinnen het team
ruimte en vertrouwen geeft;
▪ Een positieve en proactieve schoolleider
die zich thuis voelt in de wijk, affiniteit
heeft met onze doelgroep en helder en
transparant met alle partijen kan
communiceren;;
▪ Een verbinder die zichtbaar en
aanspreekbaar is, met oog, oor en hart
voor het welzijn en de belangen van het
team, leerlingen en ouders;
▪ Academisch werk- en denkniveau

▪ 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 september 2019 naar
barry.vandijk@xpectprimair.nl

Xpect Primair bestaat uit twintig nauw
samenwerkende authentieke, autonome,
sociaal-katholieke scholen voor primair
onderwijs. Om kinderen optimaal te laten
ontwikkelen is niet alleen een prettige,
veilige en duurzame leeromgeving nodig,
maar ook een goede samenwerking tussen
school, ouders en andere partijen. Xpect
Primair wil midden in de Tilburgse
samenleving staan en zoekt daarom de
samenwerking actief op.

Wij werken onder Pact West nauw samen
met de andere scholen en instanties, zoals
cultureel en maatschappelijk werk, welzijn,
kinderopvang en zorg.

Meer informatie
over deze vacature?
Barry van Dijk
Directeur Bedrijfsvoering
013-4648230 of 06-19485851

Meer informatie over de school?
www.basisschoolantares.nl
De procedure kent twee
gespreksronden. Deze vinden plaats
op 19 en 26 september vanaf 18.00
uur.

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.
Authentiek, open, solidair en vertrouwen
zijn onze kernwaarden
www.xpectprimair.nl

