
Geef jij met verve De Regenboog kleur?
Basisschool

De Regenboog in Goirle zoekt een 
nieuwe directeur

(0,8 e)

 Onze toekoms ge directeur:

We zoeken een directeur die sociaal en betrokken is. Een verbinder die past bij een kleine school in een wijk, 

waar de ouders ac ef betrokken zijn bij de school. Je bent ambi eus in het vormen van een goed team, goed 

onderwijs en in het profileren van de school in de wijk en in de gemeente. 

Je begeleidt de ontwikkeling van het kindcentrum, waar De Regenboog onderdeel van is, passend bij de cultuur 

van de school.

Mail uiterlijk 30 oktober a.s. jouw mo va ebrief en CV naar info@ nekejansen-eco.nl

Wil je meer informa e over de vacature, neem dan contact op met Tineke Jansen: 06-51044552

De eerste gespreksronde vindt plaats op 9 en 10 november tussen 18.00 uur – 22.00 uur, de tweede 

gespreksronde vindt plaats op 17 november tussen 18.00 uur – 21.00 uur.

Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure en vindt - indien 

aan de orde - plaats op 21 november.

Acquisi e naar aanleiding van deze adverten e wordt niet op prijs gesteld.

Hee  leidinggevende ervaring in het basisonderwijs en kennis van recente onderwijsontwikkelingen;

Gee  leiding aan een gedreven team met talenten en capaciteiten en daagt het team uit om talenten 

maximaal in te ze en en te ontwikkelen;

Neemt het team mee in het geheel, zet lijnen uit en brengt structuur aan;

Houdt zichtbaar de verbinding met het proces, het team, de kinderen;

Neemt beslissingen en hakt knopen door;

Is een autoriteit zonder autoritair te zijn;

Communiceert eenduidig en transparant;

Is een schakel tussen school en ouders;

Vertegenwoordigt de school en s ch ng Edu-Ley in de bestuurlijke samenwerking binnen de regio;

Maakt als directeur ac ef onderdeel uit van bovenschools direc eberaad van s ch ng Edu-Ley en is 

inzetbaar voor bovenschoolse taken.
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