Openbare basisschool
Wereldwijs maakt deel uit van
Onderwijsstichting MOVARE.
MOVARE bestuurt en verbindt
47 scholen in de gemeenten
Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Onderbanken,
Simpelveld, Sittard-Geleen en
Vaals. Dit zijn 43 ‘reguliere’
basisscholen, 3 scholen voor
speciaal basisonderwijs en 1
school voor speciaal
(voorgezet)onderwijs, met in
totaal zo’n 11.471 leerlingen.
MOVARE is altijd in beweging
en focust zichtbaar op
onderwijsontwikkeling en
innovatie.
www.movare.nl
OBS Wereldwijs
Presteren met plezier
en met plezier presteren.
OBS Wereldwijs wil een
kindgerichte school zijn. De
school draagt zorg voor de
totale ontwikkeling van elk
kind dat aan haar wordt
toevertrouwd.
De school is van mening dat
ieder kind zichzelf moet
kunnen zijn, zich niet hoeft te
meten aan andere kinderen of
aan de omgeving. Het kind
mag zich ontwikkelen naar zijn
of haar eigen mogelijkheden.
Kernwoorden als relatie,
autonomie en competentie
nemen een wezenlijke plaats
in binnen de uitvoering van
het onderwijs en de opvoeding
op Wereldwijs.
Wij hopen zo bij te dragen aan
de groei van een gelukkig,
zelfstandig, zelfbewust mens
dat samen met anderen kan
en wil presteren. Wij willen
ook een basis leggen voor
levenslang leren met elkaar.
Dit leren moet een bijdrage
leveren aan persoonlijk geluk
en aan een betere
samenleving.
http://www.bswereldwijs.nl/

Vacature
Voor OBS Wereldwijs zijn wij per 1 augustus 2018
op zoek naar een

Directeur
(1,0 fte)
Jouw werkzaamheden
Het bestuur van MOVARE vervult een beleidsbepalende rol,
ontwikkelt de doelstellingen voor de school en stelt de kaders
voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur
vertaalt deze naar beleidskaders en inzet van middelen voor
OBS Wereldwijs. De directeur geeft leiding en sturing aan het
onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid
van de school en adviseert het bestuur beleidsmatig, verzorgt
de uitvoering van het onderwijsproces en is verantwoordelijk
voor het personeelsmanagement.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een directeur die de volgende eigenschappen bezit:
•
Empathisch vermogen
•
Sterke, fijne, persoonlijkheid
•
Straalt rust en stabiliteit uit
•
Een zakelijk, stressbestendig karakter
•
Goede communicatieve vaardigheden
•
Daadkracht gekoppeld aan besluitvaardigheid
•
Humor en creativiteit
•
Enthousiasme en passie voor het vak
•
Zichtbare leider
•
Geregistreerd schoolleider.
Wat verwachten wij verder van jou als Directeur?
•
Inspirerend
•
Opbrengstgericht
•
Zorgzaam
•
Democratisch
•
Coachend
Deze competenties worden uitgebreid toegelicht in de bijgaande
profielschets Directeur OBS Wereldwijs.
Belangstelling?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ryszard
Kruszel . De sollicitatieprocedure verloopt via het RTC op basis
van een ingevuld portfolio en motivatiebrief. De link naar deze
gegevens kun je vóór 7 januari 2018 per e-mail richten aan:
danny.krijgsman@movare.nl o.v.v. ’Vacature directeur OBS
Wereldwijs. Het profiel kun je aanmaken op www.rtcbaandomein.nl
Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling geschiedt voor een jaar met uitzicht op een vast
dienstverband. Het salaris wordt vastgesteld op basis van de
geldende schaal DB en is afhankelijk van opleiding, ervaring en
de huidige rechtspositie. We zijn op zoek naar een fulltime
vacaturevervulling (M/V) .
Sollicitatieprocedure
De eerste ronde van sollicitatiegesprekken vindt plaats op 18
januari 2018. Het verzoek is hier alvast rekening mee te
houden.

