De Spoorzoeker (voorheen: De Meidoorn) in Wezep is een christelijke school met 245 leerlingen. We zijn
gevestigd in een schitterend nieuw schoolgebouw samen met De Bron en Stichting Kinderopvang
Oldebroek. Op De Spoorzoeker leveren we met een enthousiast team van 30 medewerkers kwaliteit in
het onderwijs aan de kinderen en laten we hen ontdekken wat waardevol is! We werken met moderne
methodes die digitaal ondersteund worden. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling werken we met
de Kanjertraining.
De Triangel in Rouveen is een Hervormde school met 267 leerlingen, samen met een aantal partners
gevestigd in een prachtig nieuw gebouw. Werk- en leerplezier bij zowel leerkrachten als leerlingen, daar
gaan we voor! Vanuit het leerstofjaarklassensysteem bieden we als team goed hedendaags onderwijs
middels doorlopende leerlijnen, waarbij we een actieve lerende houding bij onze leerlingen
ontwikkelen. We stemmen zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen. Met als
motto: “veelkleurig tot bloei”, want we zien leerlingen als unieke schepselen van God met hun eigen
gaven en talenten.
De Driester in Kamperzeedijk is een warme dorpsschool waar we vanuit onze christelijke grondslag
werken aan goed onderwijs voor onze 70 leerlingen. Voor optimaal leren vinden wij betrokkenheid van
leerlingen, leraren en ouders van essentieel belang. We werken waar mogelijk groepsdoorbrekend en
vanuit gepersonaliseerd leren. Leerlingen bewust maken van hun ontwikkeling, zodat ze eigenaar
worden van hun leerproces, dat is wat ons drijft
Deze prachtige scholen maken onderdeel uit van Scholengroep IJsselrijk: een lerende organisatie met
16 scholen, waar medewerkers met plezier werken. De scholen hebben ieder een eigen gezicht, met
als gezamenlijk motto: “Geloven in goed onderwijs”. Onze missie: christelijk onderwijs waarbij de Bijbel
norm en leidraad is voor ons handelen. Betrouwbaar, samen en leren zijn de kernwaarden die daarin
leidend zijn. Wegens vertrek van de huidige directeuren zoeken wij per 01-08 voor deze scholen
verbindende en ondernemende:

Directeuren m/v | 16-40 uur*
*Aantal uren in overleg en mogelijk aan te vullen met lesgevende taken. Voor De Spoorzoeker staat
een wtf van 1.0, voor De Triangel 0.6 en voor De Driester 0.4. Voor ervaren directeuren is het mogelijk
om te reageren op een gecombineerde functie van meerscholendirecteur op De Triangel en De
Driester.
Als directeur van Scholengroep IJsselrijk begeleid jij de school in de verdere ontwikkeling naar
doorlopende leerlijnen en toekomstgericht onderwijs. Je bouwt voort op de ingezette koers, bent
omgevingssensitief en versterkt de kwaliteiten en ambities binnen onze bevlogen teams. Daarnaast zet
je de scholen echt op de kaart in de omgeving en ben jij zowel richting ouders, kinderen als andere
betrokkenen een enthousiaste ambassadeur van ons onderwijs.
Als nieuwe directeur ben jij:
•
een coachende en waarderende leider met visie;
•
in staat om krachtig te sturen en ook ruimte te bieden;
•
gericht op het cyclisch werken aan kwaliteit;
•
sensitief, geduldig en empathisch betrokken;
•
in het bezit van een schoolleidersdiploma of bereid dit te halen;
•
actief lid van een protestantse kerk, heb je een levende relatie met God en kan je onze
grondslag onderschrijven.
Wij bieden:
•
fijne scholen met een prettig pedagogisch klimaat;
•
betrokken ouders die zich graag inzetten voor de scholen;
•
een bovenschools verband van directeuren met volop ruimte voor kennisuitwisseling;
•
ondersteuning en coaching van een betrokken bestuurder en bestuurskantoor;
•
een passend salaris en voorwaarden volgens de cao-po.
Een assessment en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Deze procedures worden begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van deze
oproep interesse of heb je vragen, bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink (adviseur werving) op 0640138451. Reageren is mogelijk t/m 9 juni 2021 via deze link. In je brief lezen we graag terug naar welke
vacature en werktijdfactor je voorkeur uitgaat. De eerste gesprekken zijn gepland in week 23,
vervolggesprekken met de benoemingsadviescommissie(s) vinden plaats in week 24 en 25.

