Ben jij de leidinggevende die het hele speelveld overziet?

Signum zoekt een directeur voor
basisschool De Fonkelsteen in Zaltbommel
Waar ga je werken?
De Fonkelsteen is een basisschool met ongeveer 130 leerlingen en groeipotentie. De school ligt
in Zaltbommel op de grens van twee woonwijken "De Vergt" en “De Waluwe”. In samenwerking
met partners wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een volwaardig kindcentrum voor alle
kinderen van 0-12 jaar in de wijken. Het kindcentrum werkt vanuit de principes van het
ervaringsgericht onderwijs aan optimale ontwikkelkansen voor ieder kind.
Onderwijskwaliteit en professionele cultuur vormen daarvoor de basis.
De Fonkelsteen maakt onderdeel uit van Signum Onderwijs; een grote organisatie voor primair
onderwijs in 's-Hertogenbosch en omgeving. Dagelijks begeleiden 700 medewerkers ruim 6.000
leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Zo bieden de scholen van Signum kinderen
optimaal de kans om in onze complexe samenleving hun eigen identiteit te ontwikkelen.
Signum vindt het belangrijk dat iedere school een kindcentrum 0-13 vormt en een
maatschappelijk relevante positie in de wijk inneemt.

Wie ben jij als directeur?
Je hebt een afgeronde schoolleidersopleiding en enige jaren ervaring als leidinggevende,
waarbij je intensief hebt samengewerkt met externe partners uit bijvoorbeeld jeugdzorg en
kinderopvang. Je hebt de visie en ambitie om samen met het team te bouwen aan een
uitnodigend kindcentrum met een duidelijk eigen gezicht. Je bent een ambitieuze en
evenwichtige persoonlijkheid met overzicht en natuurlijk overwicht. Je kunt goed lijnen uitzetten,
neemt collega’s, ouders en partners steeds mee, zodat besluiten gedragen zijn en resultaten
gehaald worden. Jouw werkwijze is te typeren als ‘dienend’ leiderschap.
Je gaat verder op de ingeslagen koers van kindcentrumontwikkeling, zorgt voor rust en
stabiliteit. Je verbindt mensen en biedt volop ruimte aan de professionals om goed onderwijs en
aansprekende resultaten neer te zetten. Je hebt kennis van de principes van ervaringsgericht
onderwijs of wil je daarin verder verdiepen. Je bent communicatief sterk en je bent in staat om
tegenstellingen en belangen te overbruggen. Het is een pre als je al een band hebt met de
Bommelerwaard.
Samenvattend zijn we op zoek naar een directeur met de volgende persoonskenmerken:
· Ondernemend: bouwer met toekomstvisie
· Verbindend: zorgt voor goede samenwerking in het team en verbinding met de omgeving
· Charismatisch: inspirerend, zichtbaar en een boegbeeld voor de organisatie
· Interpersoonlijk competent: toegankelijk, invoelend, coachend en waar nodig relativerend

Wat bieden wij?
Wij bieden je een functie waarin je het verschil kunt maken voor leerlingen, het team, ouders en
samenwerkingspartners. Het is een aantrekkelijke baan waarin je volop ruimte krijgt om het
kindcentrum, samen met het team, verder te ontwikkelen. Vanaf 1-8-2020 willen we gaan werken
met één onderwijsteam voor beide Signumscholen in Zaltbommel. Dit team leert en ontwikkelt
samen en versterkt daarmee het onderwijs op zowel De Fonkelsteen als SBO Toermalijn. De
nieuwe directeur krijgt daarom nadrukkelijk de opdracht om samen met de interim-directeur van
De Toermalijn te bouwen aan dit onderwijsteam en de wijkgerichtheid en de samenwerking met
externe partners verder te versterken.
De functie is vacant voor 0,6 - 0,8 fte. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao PO,
directieschaal 12. Je start met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die bij gebleken
geschiktheid, na een jaar wordt omgezet naar onbepaalde tijd.
Als directeur van Signum sta je er nooit alleen voor. Je participeert actief in het
directeurennetwerk, waarbij je o.a. een bijdrage levert aan de beleidsontwikkeling. Verder kun je
rekenen op ondersteuning van een professioneel stafbureau, bestaande uit de afdelingen
bedrijfsvoering, facilitair, HR en KIO.

Hoe ziet de procedure eruit?
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan ontvangen wij graag jouw schriftelijke sollicitatie voorzien van
een motivatiebrief en een cv voor 20 maart 2020. Deze kun je mailen naar Signum onderwijs,
t.a.v. mevr. Xaveer Wanders, hoofd HR, via het e-mailadres: vacature@signumonderwijs.nl.
Wil je meer weten over de vacature, dan kun je contact opnemen met Dhr. Adriaan Mellema,
hoofd KIO: kwaliteit, innovatie en ontwikkeling, via telefoonnummer 0618751269.
De gesprekken zullen plaatsvinden op 25 maart.

