(SHS)

die vanuit een waardevolle basis verder kan bouwen
aan de school. De directeur is zichtbaar aanwezig
binnen de school en heeft oog voor de belangen van
leerlingen, teamleden en ouders.
De directeur is inspirerend, ondernemend en daadkrachtig, bepaalt mede het beleid op bestuursniveau en
is bij voorkeur meelevend en belijdend lid van een Hervormde Gemeente PKN.
De SHS heeft twee scholen onder
haar beheer:
- De Koningin Wilhelmina School
- De Wheemschool.

Profiel van de functie
De directeur beschikt over minimaal HBO werken denkniveau, werkt vanuit een heldere
onderwijskundige visie en staat achter de unieke
De directeuren van beide scholen vormen kernwaarde van de school. De directeur beschikt over
natuurlijk overwicht, is een onderwijskundig leider en
samen het College van Bestuur.
Het bestuur wordt getoetst door een Raad communicatief vaardig. Hij/zij is kwaliteitsgericht,
verbindend en weet de collega’s te inspireren, motiveren,
van Toezicht. Samen hebben de scholen
stimuleren en waarderen.
ruim 500 leerlingen.
Er is een nauwe relatie met de
plaatselijke Hervormde Gemeente PKN.

Het gehele profiel van de functie kunt u vinden op
www.kwsvoorthuizen.nl

De Koningin Wilhelmina School is een
warme en betrokken school.
De nieuwe directeur op onze school krijgt
volop de kans om de school verder te
ontwikkelen. Directeur en teamleden
geven in samenspraak met bestuur,
ouders en medezeggenschapsraad
Christelijk onderwijs een
goede invulling.

Daarnaast kunt u een informatiepakket aanvragen door
een mail te sturen naar g.vanlaar@kwsvoorthuizen.nl

Deze functie biedt voor de nieuwe
directeur veel uitdaging, zowel op
school- als ook op bestuursniveau. Met
de collegadirecteur/bestuurder van
De Wheemschool wordt intensief
samengewerkt.

Benoeming
Het betreft een directeurs/bestuursfunctie van 1,0 fte per
1 augustus 2019, salariëring passend bij de functie.
Procedure en belangrijke data
De eerste gespreksronde met de benoemingscommissie
is gepland op 20-02-2019, de tweede op 06-03-2019.
Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Sollicitatie
Uw gemotiveerde reactie en een uitgebreid cv kunt u
sturen naar:
Bestuur SHS ter attentie van de heer G. de Vries
o.v.v. vacature Koningin Wilhelmina School,
Frans Halsstraat 111, 3781EV Voorthuizen.
Mailen kan ook naar g.vanlaar@kwsvoorthuizen.nl
Verdere informatie via nummer 0342-471642 of
06-24692166
Uw reactie dient voor 01-02-2019 in ons bezit te zijn.

