VACATURE
Directeur M/V
wtf 0,8-1,0
Wij zoeken…

Wie zijn wij?
Basisschool Karel de Grote is een school met een
multiculturele populatie. Wij vinden het belangrijk
dat kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig
voelen op school. We hechten veel waarde aan
een goede relatie en heldere communicatie.
Een school waar iedereen zich welkom voelt.

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Bisera Pennings (intern begeleider)
Carli Verstappen (leerkracht groep 1/2)
Maartje Creemers (leerkracht groep 8)
Peter Tijs (bestuurder SKPO)
Telefoon:
040 2512628 (BS. Karel de Grote)
E-mailadres:
secretariaat@skpo.nl
Website:
https://bskareldegrote.nl/
Adres
Mendelssohnlaan 217
5653 BB
Eindhoven

een directeur die:
- Affiniteit heeft met onze multiculturele populatie.
- Zich hard maakt voor een goede samenwerking
met kinderen, ouders, SPIL, vrijwilligers en de
wijk.
- Zichtbaar is voor ouders en betrokkenen.
- Denkt in oplossingen en kansen.
- Samen met ons verder wil bouwen aan de
ingezette ontwikkelingen binnen onze school.
- In het midden van ons team wil staan en achter
het team.
- Laagdrempelig is in contact; toegankelijk en
benaderbaar voor iedereen.

Klinkt dit goed?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Jouw eigenschappen
-

Wij bieden:
-

Interesse?

Stuur een motivatie en CV naar
secretariaat@skpo.nl t.a.v Peter Tijs.
Sluitingsdatum: 21-11-2021
De gesprekken vinden plaats op:
06-12-2021 en 07-12-2021

Warme persoonlijkheid.
Gezicht voor de school; zichtbaar, benaderbaar
voor ouders.
Daadkrachtig.
Sterk in relatie.
Duidelijke en open communicatie.
Meedenken met het team maar ook vooruit
durven denken en beslissingen durven nemen.
Oog hebben voor de kansen die er liggen en de
talenten van het team weet te benutten.

-

Een plek binnen een hecht team waarin
samenwerking met vrijwilligers, SPIL en de wijk
een belangrijke rol innemen.
Een school waarin brainport, techniek en culturele
ontwikkeling een grote rol innemen.
Een prettige school met toekomstgerichte visie.
Een school waarbij internationalisering een
belangrijke rol speelt in het dagelijkse onderwijs.
Een school waar eigenaarschap op alle gebieden
gestimuleerd wordt.
Een gelukkige en gezonde school.
Een school waar iedereen zich welkom voelt.

