Stichting Xpect Primair zoekt voor basisschool Klinkers per 1 augustus 2020
een innovatieve en kwaliteitsbewuste

Directeur (0,8-1,0 wtf)

Wie zijn we?

Klinkers is een basisschool in Tilburg
Reeshof waar 375 leerlingen leren
binnen kernconcepten in vier units.
Betekenisvol leren krijgt vorm door
spelen, uitgaan van ervaringen,
ontdekken en onderzoeken om van
daaruit kennis en begrip op te
bouwen. Het creëren van een
uitnodigende leeromgeving die
verder reikt dan de school, vinden wij
belangrijk. Essentieel hierbij zijn de
ontwikkeling, groeiende zelfkennis en
kwaliteitsgerichtheid van leerlingen
en leerkrachten. Wij zijn een school
waar we nooit ophouden met vragen
stellen, onderzoeken en vernieuwen.

Wat zoeken we?

 Een integraal schoolleider met de
focus op onderwijskundig
leiderschap die samen met het
team verder inhoud kan geven
aan de schoolontwikkeling die
ingezet is, de kaders uitzet en
daarbinnen het team ruimte en
vertrouwen geeft;
 Een nieuwsgierige schoolleider
met affiniteit met het ontwerpen
van onderwijs en het werken met
kernconcepten;
 Een verbinder die zichtbaar en
aanspreekbaar is voor team,
leerlingen, ouders en de wijk;
 Academisch werk- en denkniveau.

Wat bieden we?

 Een relatief jong team vol energie,
ambitie, talent en gezelligheid;
 Bijna 15 jaar ervaring in het
ontwerpen van vernieuwend
onderwijs;
 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.

Geïnteresseerd?

Stuur dan een motivatiebrief en CV
vóór 7 maart 2020 naar
astrid.plagmeijer@xpectprimair.nl.
Het eerste selectiegesprek vindt
plaats op 12 maart, het tweede
gesprek op 24 maart 2020.
Meer informatie over deze vacature?
Astrid Plagmeijer
Directeur Onderwijskwaliteit &
Ontwikkeling
(013-4648230) of (06-41762265)
www.xpectprimair.nl
Meer informatie over de school?
www.bsklinkers.nl

Xpect Primair

Xpect Primair bestaat uit vijfentwintig
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.

‘De kracht van verbinding’ is daarbij
ons leidende principe.

Authentiek, open, solidair en
vertrouwen zijn onze kernwaarden

