Basisschool Fonkel biedt kwalitatief goed onderwijs dat het fundament vormt voor de
ontwikkeling van leerlingen en professionals. De naam Fonkel staat voor schitterend
onderwijs. Op Fonkel heerst een lerende, professionele cultuur. Binnen deze cultuur gaat
iedereen respectvol met elkaar om. Samenwerken en samen leren is belangrijk voor iedereen
binnen de school. De school werkt hieraan met een collectieve inzet in een klimaat waarin
veel aandacht is voor de sociaal emotionele behoeften van onze leerlingen.
Leerlingen wordt geleerd verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijk te zijn voor
hun gedrag en hun eigen leerproces. Dit uitgangspunt betekent bij op Fonkel dat iedereen
Leren Zichtbaar Maakt.

Vacature Directeur Basisschool Fonkel
Per 1 april 2021

Verbinden Ontwikkelen Versterken
Wij zoeken een krachtig, betrokken en enthousiast leider.
Jouw persoonlijke kenmerken
• Helder, transparant en eerlijk;
• Empathisch, communicatief sterk;
• Professioneel en persoonlijk betrokken;
• Resultaatgericht en daadkrachtig.
Jouw leiderschapsstijl
• Je geeft inhoud aan alle facetten van leiderschap zowel op onderwijs als
bedrijfsvoering;
• Je hebt een coachende en participatieve stijl van leidinggeven en je versterkt de
talenten van je team;
• Je hebt een helikopterview, waarbij je proactief werkt;
• Je bent zichtbaar in school voor personeel, ouders en leerlingen;
• Je brengt de ontwikkelingen die in gang zijn gezet tot een hoger plan.
Je opdracht als schoolleider
• Een veilige en vertrouwde basis blijven bieden voor team en leerlingen;
• De huidige visie als basis nemen en deze versterken en borgen;
• Ontwikkelingen vormgeven vanuit strategisch beleidsplan Cadans Primair en
schoolplan Fonkel;
• Samen met partners in de school vormgeven aan een integrale samenwerking rondom
kind, ouders, onderwijs, jeugdhulp en/of zorg.
Nieuwsgierig geworden? Dan nodigen wij je van harte uit te reageren!
Vraag de uitgebreide profielschets aan bij Marleen Huisman, directeur Onderwijs en
Kwaliteit Cadans Primair: m.huisman@cadansprimair.nl De advertentie staat open tot 11
januari 2021.

Basisschool Fonkel, Weidestraat 18, 5275AR Den Dungen
Cadans Primair, Schildershof 1a, 5271BM Sint Michielsgestel

