Jenaplanschool ’t Hoge Land in Epe zoekt

EEN DIRECTEUR-BESTUURDER
(0,6 tot 0,8 fte)
Jenaplanschool ’t Hoge Land is een school met een uniek team, ruim 150 unieke kinderen en zeer
betrokken ouders. De principes van ons onderwijs vragen om wederzijds vertrouwen tussen school en
ouders. Er wordt op school veel gedaan om dat contact te bevorderen.
Jenaplanschool ’t Hoge Land gaat uit van het verschil. Het gemiddelde kind bestaat bij ons niet en het
observatievermogen van de stamgroepleider is het uitgangspunt voor ons onderwijs. Wij willen
kinderen in hun eigen kracht zetten en zoeken als directeur-bestuurder nu een leider die het team
coacht, inspireert en ondersteunt om ook zelf in hun kracht te staan.
Jenaplanschool ‘t Hoge Land zoekt
een directeur-bestuurder met zeer ruime ervaring in het onderwijs én relevante ervaring als manager.
Hij of zij herkent zichzelf volledig in de jenaplan-principes, bij voorkeur vanuit eigen ervaring binnen
een jenaplanschool. Onze nieuwe directeur-bestuurder is iemand die een luisterend oor biedt,
toegankelijk is en mensen verbindt. Hij of zij is doelgericht en koersvast, biedt structuur en creëert
ruimte voor ontwikkeling. Een natuurlijk leider, man of vrouw, die durft te sturen op basis van
vertrouwen, het team inspireert om zich verder te ontwikkelen en het lef heeft om te ondernemen,
nieuwe wegen te verkennen en anderen op deze weg weet mee te nemen. Een betrouwbare
manager, financieel voldoende onderlegd, die helder en concreet communiceert.
Wij willen als school positief onderscheidend zijn, met een duidelijke focus op de uitgangspunten van
ons onderwijs. Wat zijn de wensen van onze kinderen, hun ouders en de samenleving waar onze
school onderdeel van is, en hoe past dit alles binnen de onderwijsmethodes? Welke betekenis hebben
de wortels van jenaplan en onze school vandaag en morgen in ons onderwijs? Onze directeurbestuurder brengt deze zaken samen en zorgt voor een consistente positieve beeldvorming richting
huidige en toekomstige kinderen, ouders en andere belanghebbenden.
Wij vinden het belangrijk dat onze directeur-bestuurder aandacht heeft voor relevante ontwikkelingen
binnen het onderwijs en krachtig vorm weet te geven aan samenwerking met andere scholen in Epe
en omgeving, vanuit de uitgangspunten van de school. Op deze manier weet de directeur-bestuurder
meerwaarde te creëren voor het onderwijs vanuit nieuwe verbindingen.
Jenaplanschool ‘t Hoge Land biedt
de allerleukste kinderen, een betrokken en enthousiast team van stamgroepleiders, ondersteuners,
ouders en toezichthouders. Wij bieden je de kans om je gedrevenheid, kennis en ervaring in te zetten
in een bijzondere school en uiteraard met een financiële beloning conform cao.
De stichting Jenaplanonderwijs Epe e.o., waartoe de school behoort, werkt met een ‘two-tier bestuur’:
een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht van betrokken ouders.
Meer weten?
Voor meer informatie over de school en de vacature kunt u contact opnemen met Maarten Heere
(voorzitter RvT) op 06-28275958. Uw sollicitatiebrief met cv en vragen over de procedure kunt u
richten aan Patricia Huisjes (secretaris RvT) op RvT@jenaplanepe.nl. Solliciteren kan tot en met
dinsdag 7 januari 2019. Voor een eerste indruk van onze school nodigen wij u graag uit op onze
website www.jenaplanepe.nl of onze Facebookpagina Jenaplan T Hoge Land.

