Gemotiveerde leerkrachten en leerlingen
zoeken m.i.v. 1-1-2019 een directeur (WTF 1,0)
Basisschool Gaanderwijs is één van de 14 basisscholen van Stichting Primair Onderwijs Achterhoek
(PRO8). Onze school telt het komend schooljaar twaalf groepen, die samen met het team van 19
gepassioneerde leerkrachten leren en werken in een prachtig nieuw schoolgebouw met veel
buitenruimte gelegen in het groen. De samenwerking met omliggende partijen zoals de
sportverenigingen, waaronder onze partner VVG ‘25, en het kinderdagverblijf Humanitas locatie
Tovertuin, is iets waar wij trots op zijn. Gaanderwijs heeft een sterke verbinding met het dorp.

Wij zoeken een ervaren directeur die onze onderwijsvisie “Samen ontdekken voor de
toekomst” onderschrijft en samen met het team zich inzet op ontwikkelen en verankeren van
de drie pijlers van onze school: basis op orde, vreedzame school en ontwikkelingsgericht
onderwijs
Wij bieden:
 een school met een sterk pedagogisch klimaat met een goede zorgstructuur
 een school met gemotiveerde leerlingen
 een school met betrokken ouders
 een sociaal en vakbekwaam team met een transparante houding
 een fantastisch nieuw schoolgebouw met een mooi, groot, groen en open speel- en leerplein.
Onze directeur:
 is iemand die onderwijs en organisatiedoelen kan vertalen in een planmatige en realistische
aanpak
 kan goed communiceren en luisteren met empathisch vermogen en respectvol is naar team,
leerlingen en ouders
 denkt in kansen en heeft lef om mensen in hun kracht te zetten als ook groepsprocessen vorm
te geven en kan daarin de betrokkenen coachen
 is in staat verbinding te leggen tussen school en dorp en draagt dit uit
 is een teamspeler, toegankelijk, laagdrempelig en kan de belangen van het team op de juiste
wijze verder brengen
 is besluitvaardig en staat open voor het geven en ontvangen van opbouwende feedback
 staat open voor veranderingen, is innovatief ingesteld en kan anderen motiveren en meenemen
in (verander)processen
Herken jij jezelf in bovenstaande eigenschappen en kwaliteiten? Dan verwelkomen wij jou graag als
onze nieuwe directeur!
Procedure:
Jouw motivatiebrief en CV ontvangen wij graag voor vrijdag 7 september 2018 via mailadres:
secretariaat@pro8.nu. De selectiegesprekken zullen op 17 en 24 september 2018 plaatsvinden.
Bij geschiktheid zal een benoeming plaatsvinden in salarisschaal DB voor werktijdfactor 1,0.
Een assessment kan tot de mogelijkheden voor benoeming behoren.
Voor nadere informatie kunt u de website van onze stichting www.pro8.nu als ook de schoolspecifieke
website van Gaanderwijs www.gaanderwijs.nl bezoeken.
Voor inhoudelijke vragen betreffende de vacature kunt u contact opnemen met Lucy Hermsen,
voorzitter college van bestuur PRO8, mobiel 06-13607319.
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