De Liduinaschool op de Timorstraat in Haarlem is gevestigd in een ruim schoolgebouw. Hier geven
wij met een enthousiast en meedenkend team kwalitatief goed onderwijs aan zo’n 260 leerlingen.
Relatie, competentie en autonomie vormen de basisbehoeften voor gemotiveerd leren en zijn
daarmee belangrijke pijlers van onze onderwijsvisie. Wij zijn een Vreedzame School en staan
positief bekend als het gaat om ons pedagogisch klimaat. Samen werken wij aan een innovatieve
cultuur, die optimaal ruimte biedt voor ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en ons team als
geheel. Ons motto: leren van en met elkaar en samen worden wie je bent!
Samen met Liduinaschool locatie Junoplantsoen en de twee Sint Bavoscholen (vier zelfstandig
opererende scholen) vallen we onder de Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten.
Deze stichting is verantwoordelijk voor circa 1000 leerlingen, gehuisvest in vier gebouwen, met ruim
negentig medewerkers. Onze scholen bieden modern en kwalitatief goed onderwijs.
Wegens vertrek van de huidige directeur zoeken wij voor de Liduinaschool Timorstraat een:
Directeur 0,8 FTE
‘Open en besluitvaardig’
Profiel
Onze nieuwe directeur kijkt samen met ons naar onze visie op onderwijs en bepaalt met het team
waar we de huidige visie kunnen bijschaven en hoe deze handen en voeten krijgt in de praktijk.
Hierbij houd je rekening met de mogelijkheden van een nieuw schoolgebouw en de verandering
van de populatie van onze school. Jij weet precies hoe je met een team het zicht op de
ontwikkeling van leerlingen nog beter in kaart kunt brengen en onder jouw leiding wordt onze
zorgstructuur geoptimaliseerd. Je hebt oog voor ieders kwaliteiten en talenten en zet deze op een
passende manier in voor de gemeenschappelijke doelen van de school.
Jij als onze nieuwe directeur:
• geeft daadkrachtig en vanuit een heldere onderwijskundige visie leiding;
• zoekt en houdt verbinding met alle betrokkenen en is zichtbaar in en rond de school;
• weet een goede balans te vinden tussen coachen en sturen;
• behoudt en stimuleert het eigenaarschap van de medewerkers;
• hebt leidinggevende ervaring in het primair onderwijs.
Wij bieden
• een dynamische baan;
• uitzicht op een mooi, nieuw en fris schoolgebouw;
• een ervaren team en ouders die graag een steentje bijdragen;
• een betrokken team van collega-directeuren binnen het bovenschoolsverband;
• salariëring volgens cao po in schaal DB.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van deze
oproep interesse of heb je nog vragen, bel dan vrijblijvend met Kim van Aalten (adviseur werving)
op 06-40051829. Reageren is mogelijk t/m 7 oktober 2020, we ontvangen je sollicitatie graag via
deze link. De voorgesprekken vinden plaats in week 42, de gesprekken met de
benoemingsadviescommissie in week 43.

