Kinderen uitdagen om te leren, dát is wat wij willen! We stellen hoge doelen en hebben dito verwachtingen.
Onze leerkrachten helpen de kinderen bij het waarmaken van die verwachtingen. Zij laten de kinderen telkens
kleine stapjes in de goede richting maken. Zij ervaren succes, waardoor het zelfvertrouwen groeit en het leren
met veel plezier en enthousiasme plaatsvindt.
OP DEZE WIJZE ZIJN WE “ KLAAR VOOR NU EN DE TOEKOMST”
De Meander is een openbare basisschool in de wijk De Drait in Drachten. De Meander participeert samen
met partners waaronder het christelijk basis onderwijs, de kinderopvang, peuterspeelzaal en MOS in
Brede School De Drait.
De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Het team
van De Meander zorgt ervoor dat leerlingen zich cognitief en sociaal optimaal ontwikkelen. Naast
kennisoverdracht wordt aandacht besteed aan culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de
leerlingen.
De school telt zo’n 265 leerlingen;
De school heeft 13 groepen;
Ons team bestaat uit 20 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, 2 IB-ers en een directeur.

Wegens interne mobiliteit naar een directie functie van de huidige adjunct directeur, zoeken wij
per 1 januari 2023 (0,4 fte) tot en met 31 juli 2023 een

Adjunct-directeur
De opdracht
Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers, leerlingen en ouders voor 2 dagen per week;
Je bent met name verantwoordelijk voor onderwijs en kwaliteitszorg;
Je brengt werkzaamheden voor het komende schooljaar in kaart, informeert de medewerkers
daarover en stelt werkverdelingsplannen, personeels- en formatieplannen op;
Je draagt mede zorg voor werving – en selectieprocedures;
Je voert het ziekteverzuimbeleid en de daarbij behorende werkzaamheden uit;
Je legt verantwoording af aan de directeur van de school.

Het profiel
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en aantoonbare leidinggevende ervaring;
Je werkt vanuit een visie op mens en organisatie, gericht op ontwikkeling;
Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg;
Je kunt met enthousiasme het team en de school verder ontwikkelen.

Tijdens de gesprekken wordt duidelijk dat je beschikt over de volgende competenties
Onderwijskundig leiderschap;
Teamgericht leiderschap, oog voor de sfeer in het team, familiair en professioneel in de juiste
verhouding;
Inlevingsvermogen, mensgericht, oog voor maatwerk;
Persoonlijk leiderschap;
Besluitvaardigheid;
Verbindende kwaliteiten;
Enthousiasme.
Wij bieden
Een functie met verantwoordelijkheid, een gemotiveerd team. Ondersteuning vanuit het servicebureau.
Een salarisniveau dat ligt op A11. Een vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden.

Informatie
Voor informatie over De Meander en over de functie van adjunct-directeur kun je contact opnemen met
Patrick da Costa Gomez, adjunct directeur De Meander. Bereikbaar: 06-25772985 .

Procedure
Je motivatie en curriculum vitae, ontvangen wij uiterlijk 27 november a.s. per mail:
elsa.riemersma@adenium.nl
De vacature wordt tegelijkertijd zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft
benoeming van een interne kandidaat de voorkeur.

Bijlage: functieprofiel adjunct-directeur A11 zoals deze voor Adenium is vastgesteld.

