Per direct zijn wij op zoek naar een inspirerende en resultaatgerichte

Directeur (0,8-1,0 wtf)
Op basisschool Cleijn Hasselt
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we

Basisschool Cleijn Hasselt is een fijne
school in Tilburg Oud Noord waar een
positief pedagogisch klimaat centraal
staat. Het onderwijs wordt vorm gegeven
vanuit de visie Leren Zonder Grenzen,
waarin unitonderwijs, internationalisering
en ondernemerschap pijlers zijn voor ons
onderwijs. Wij geloven dat kinderen baat
hebben bij onderwijs dat vanuit hoge
verwachtingen passend is bij hun
onderwijsbehoefte. Dit is het uitgangspunt
van ons unitonderwijs. Iedere unit bestaat
uit castles, de thuisgroepen van de
kinderen, die heterogeen samengesteld
zijn. Kinderen krijgen onderwijs op het
niveau dat op het betreffende leergebied
bij hen past, samen met kinderen die daar
ook aan toe zijn.

• Een integraal schoolleider met de focus
op verbindend leiderschap die
samen met het team verder inhoud kan
geven aan de schoolontwikkeling die
ingezet is, duidelijke kaders uitzet en
daarbinnen het team ruimte en
vertrouwen geeft;
• Een ondernemende schoolleider die
zichtbaar en aanspreekbaar is, werkt
vanuit de visie; een professionele
teamcultuur stimuleert en actief de
samenwerking met partners in de wijk
verder vormgeeft;
• Een koersvaste leider die talenten en
kwaliteiten in teamleden ziet en ruimte
biedt om deze te benutten;
• 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.

Geïnteresseerd?
Stuur dan een motivatiebrief
en CV vóór 5 december 2020 naar
astrid.plagmeijer@xpectprimair.nl
Meer informatie over deze vacature?
Astrid Plagmeijer, Directeur
Onderwijskwaliteit & Ontwikkeling,
013-4648230 of 06-41762265
Meer informatie over de school?
www.cleijnhasselt.nl
De gesprekken vinden plaats op 9 én
15 december 2020.

Xpect Primair
Xpect Primair bestaat uit 25 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
www.xpectprimair.nl

