De Laetare
Katholieke Basisschool voor
Jenaplanonderwijs
Leekerhoek 16
8223 ZR Lelystad
(0320) 221 283

Vacature
Directeur
0.8 – 1.0 WTF (DB inschaling)
per 1 juni 2019 of met ingang van schooljaar 2019/2020
Wil je werken in een school met veel ruimte, een frisse uitstraling en een
uitdagende speelomgeving en vind jij een fijne leef- en werkgemeenschap
belangrijk? Binnen Katholieke basisschool voor Jenaplanonderwijs ‘Laetare’
hechten we veel waarde aan een plek waarin kinderen, medewerkers en ouders
zich thuis voelen. Laetare ligt in een ruime, groene omgeving in de Zuiderzeewijk,
het oudste deel van Lelystad, en is in 2016 grondig verbouwd.
In deze omgeving willen we kinderen motiveren om nieuwsgierig te zijn naar de wereld waarin ze
leven en hebben we bijzondere aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, eigen
verantwoordelijkheid en creativiteit van ieder kind.

Laetare biedt:


Een uitdagende klus in een professionele, lerende organisatie



Een hecht team met veel ervaring



Een school met historie



Salarisschaal DB



Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (professionalisering, directieberaad, begeleiding)
en ontwikkelmogelijkheden binnen de school en scholengroep

Kinderen, team en ouders zoeken een verbindende directeur die verder wil bouwen aan
het historisch fundament van Laetare. Je bent onze kandidaat als je:
Persoonlijk:
• Midden in de school en de samenleving staat, je bent sociaal bewogen en een echte verbinder
• Humor hebt
• Transparant en open bent
• Een warm hart hebt voor Jenaplan onderwijs

Ervaring:
• Weet op eigentijdse wijze de Katholieke identiteit van de school uit te dragen
• Is strategisch; gericht op onderwijs van nu en voor de toekomst
• Ervaring met het Jenaplan onderwijs (pré)
• Kan opbrengstgericht werken vertalen naar de praktijk in de school
• Geeft sturing aan een lerende organisatie en laat het team verder groeien

Stijl:
• Coachende stijl van leidinggeven
• Doortastend
• Vertrouwen geven, veiligheid bieden aan het team en op inspirerende wijze de visie uitdragen
• Geeft op professionele wijze feedback
• Integer

Laetare is:
• Een multiculturele school met ruim 200 leerlingen
• Een Katholieke school waar met respect en waardering voor verschillen met elkaar wordt
omgegaan
• Een Jenaplanschool met als missie dat we samen verantwoordelijk zijn voor elkaar en onze
omgeving

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe
De school maakt onderdeel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO).
Als koploper in de regio is SKO sterk gericht op innovatie, samenwerking en individuele autonomie.
SKO biedt het kader, samen ontwerpen we de inhoud.

Wil jij samen met ons het onderwijs ontwerpen?
Stuur dan voor 22 februari 2019 een cv en motivatie naar Ank Swart (secretariaat),
ank.swart@skofv.nl. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Koen
Oosterbaan (College van Bestuur), koen.oosterbaan@skofv.nl, of kijk op www.skofv.nl.

Sollicitatiebrieven per post kunnen gestuurd worden naar:
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland & Veluwe
t.a.v. Ank Swart
Postbus 608, 8200 AP Lelystad

