Vacature directeur/onderwijskundig leider SBO Het Zilverlicht te Waalwijk
WTF 0,8
Op onze school voor speciaal basisonderwijs ‘Het Zilverlicht’ is sprake van een tweehoofdige directie,
vanaf 2021 in een vernieuwde structuur. Het College van Bestuur van Leerrijk! heeft de huidige
directeur gevraagd om op grote lijn eindverantwoordelijk te blijven voor de school, het schoolbeleid,
personeel, financiën en beheer. Ook zal zij zich richten op schoolprofilering in de regio, inclusief de
contacten met gemeente, SO, SWV en andere stakeholders.
Daarnaast wordt er een onderwijskundig leider (schaal D-11) gezocht die zich als directeur met
name zal richten op het optimaliseren van het onderwijskundig proces en daarnaast
verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op school.
Het pedagogisch klimaat binnen de school is als positief en krachtig te benoemen.
De schoolpopulatie is in de afgelopen 5 jaar veranderd naar een brede populatie qua problematiek
en bijbehorende onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Het team is drukdoende om het
onderwijsaanbod steeds meer af te stemmen op de huidige populatie.
Het ontwikkelingsperspectief/uitstroomprofiel van individuele leerlingen is leidend voor het werken
op niveau, wat inhoudt dat we werken vanuit de leerlijnen. Daarnaast zijn bewegend én
betekenisvol leren ingrediënten voor de vorm en organisatie van het onderwijsaanbod. Van de
beoogde directeur wordt verwacht dat deze dit proces met het team verder kan vormgeven en
uitrollen.

Profiel
De school heeft behoefte aan iemand
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die aansluit bij de principes van Leerrijk! m.b.t. het zijn van een lerende organisatie;
Met een onderwijskundig hart, passend bij de op Het Zilverlicht ingezette
onderwijsontwikkeling;
Die affiniteit en/of ervaring met de SBO populatie heeft;
Die affiniteit met de ouders van onze doelgroep heeft;
Die vanuit verbinding kan werken;
Een proces vanuit visie naar praktijk kan vormgeven binnen de school;
Zichzelf overbodig kan maken door het eigenaarschap op de plaats van handelen te
versterken (IB, BC, LK en ondersteuners);
Planmatig kan werken;
Die flexibel is, maar niet altijd meebuigt;
Een praktisch oog heeft voor de dagelijkse gang van zaken;
Die evenwicht tussen noodzaak en haalbaarheid bewaakt.

Het Zilverlicht is één van de 15 scholen van Leerrijk! Het is ook één van de twee SBO scholen binnen
de regio van Samenwerkingsverband Langstraat, Heusden, Altena. Het leerlingaantal varieert van
155-180 leerlingen. De school is gehuisvest in een prachtig gerenoveerd schoolgebouw met veel
mogelijkheden in en om de school. De school kent een verbrede toelating.
Beoogde ingangsdatum is 01 februari 2021. Voor meer informatie: Annerieke Verkerk,
telefoonnummer school 0416-334411.
We zien je motivatiebrief + CV graag voor 9 november ’20 tegemoet. Deze kan gestuurd worden
naar directiehetzilverlicht@leerrijk.nl

“Leer met plezier en ontwikkel je talenten”

