Zoekt u een interessante en uitdagende baan? Het bestuur van SCOL zoekt per 1 februari 2019 voor RK
Basisschool De Singel een zichtbare en betrokken directeur met passie voor NT2-onderwijs.
Wij nodigen u graag uit te solliciteren.

Directeur RK Basisschool De Singel
0,8 Fte per 01-02-2019 (of eerder)

DE FUNCTIE IN HET KORT
Wij zoeken een communicatief vaardige en daadkrachtige directeur die samen met het team van De Singel
verder wil gaan met de ingezette koers. Wij willen volgend schooljaar NT2-proof zijn.
De Singel biedt onderwijs aan leerlingen van allerlei nationaliteiten waarvan veel leerlingen met Nederlands
als tweede taal. Hierdoor is de aandacht voor taal ons grote speerpunt. Wij vinden het belangrijk dat u dit
ingezette proces voortzet en verder implementeert. Ook zoeken wij een directeur die ons helpt bij het
stellen van doelen en prioriteiten om het beste onderwijs voor onze leerlingen te verzorgen.
SCOL als uw toekomstige werkgever is verantwoordelijk voor het grote geheel van 15 scholen voor
primair onderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs (verdeeld over 7 vestigingen) in de Leidse
regio. Als bestuur ondersteunen wij u als directeur met een solide bedrijfsvoering, zodat u zich kan
richten op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Hierbij gelden voor ons ook de
uitgangspunten van een professionele cultuur in de samenwerking met de directeuren van SCOL. U levert
met uw kwaliteiten een directe bijdrage aan onze organisatie als geheel en aan De Singel in het bijzonder.
Wij staan voor een breed onderwijsaanbod en leveren daarmee een bijdrage aan de groei
van Leiden als kennisstad. Dit doen wij op basis van een christelijke traditie. Wij nodigen u uit om
vanuit uw kernwaarden uw bijdrage te leveren aan onze missie.
RK Basisschool DE SINGEL
De Singel is sinds mei 2013 gehuisvest in Het Gebouw in de Kooi te Leiden Noord. Dit is een
Onderwijskansen-wijk. Op dit moment heeft de school 184 leerlingen verdeeld over 8 groepen en een
internationale taalklas. De school heeft een zelfsturend, sterk en betrokken team dat bestaat uit 23
mannen en vrouwen.
De Singel is een school waar ieder kind de kans krijgt om zich optimaal te ontplooien en waar leren met en
van elkaar belangrijk is. De school staat in een wijk met een diverse populatie.
Wij zijn ons bewust van de multiculturele samenleving waarin wij leven. Daarom vinden wij het essentieel
dat kinderen hun eigen identiteit ontwikkelen.
De Singel is een Rooms Katholieke school. Wij besteden aandacht aan deze identiteit, ontmoeten elkaar en
houden met elkaar gesprekken over meerdere godsdiensten. Wij vieren de christelijke feesten maar er is
ook aandacht voor andere feesten.
Kernwaarden die wij erg belangrijk vinden zijn: een veilige omgeving, leren in een fijn en goed pedagogisch
klimaat, acceptatie en zijn zoals je bent, vertrouwen in elkaar.

WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zoeken een directeur die zichtbaar is in de school voor het team, leerlingen en ouders en die naar
buiten toe de school kan vertegenwoordigen.
De huidige situatie vraagt om een directeur die bereid is de ingezette koers voort te zetten en verder te
ontwikkelen, naar een onderwijsaanbod dat past bij de kinderen die de Singel bezoeken.
De nieuwe directeur heeft een natuurlijk overwicht, is authentiek en beschikt over uitstekende sociale en
communicatieve vaardigheden in het contact naar het team, leerlingen, ouders en externe partners. Hij/zij
draagt zorg voor een veilige en gezellig werksfeer en geeft de medewerkers de ruimte om zich te
ontwikkelen.
De directeur heeft onderwijskundige ervaring met multiculturele achtergronden en NT2 onderwijs. Hij/zij
bewaakt de kwaliteit en uitvoering van het onderwijs door doelen te stellen en koers te houden. Het
kunnen aangaan van contacten met externe partners met als inzet het beste onderwijs voor de leerlingen
vinden wij belangrijk.
De directeur heeft kennis van zaken en hart voor onderwijs, leerlingen en medewerkers. Hij/zij is hierbij
kritisch maar rechtvaardig. Bij alles wat hij/zij doet, staat centraal dat het ten goede komt aan de leerlingen
en goed onderwijs. Hij/zij heeft oog voor het welzijn van medewerkers en kinderen, toont persoonlijke
betrokkenheid en handelt in alle gevallen zorgvuldig, respectvol en integer.
De directeur is een toegankelijke, duidelijke en positief ingestelde persoonlijkheid die zich goed kan
presenteren, weet te relativeren en zich thuis voelt in de Leiden-Noord. Besluitvaardigheid en
transparantie vinden wij belangrijk eigenschappen.
Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij/zij de verantwoordelijkheid neemt, in samenwerking met
de andere directeuren en de organisatie van SCOL. Daarbij zet hij/zij zich in om de onderwijskwaliteit
binnen SCOL te versterken door actief te participeren in het directieoverleg.
Tot slot zoeken wij een directeur die de schoolleidersopleiding heeft afgerond en geregistreerd staat in het
schoolleidersregister. Ook zoeken wij een directeur die zich voor langere tijd wil verbinden aan de Singel.
WAT BIEDEN WIJ?
-

Een uitdagende functie met voldoende ontwikkelingspotentieel
Een betrokken en enthousiast team
Een ondersteunend bestuur gericht op kansen en ontwikkeling
Samenwerking in een team met enthousiaste collega-directeuren
Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden
Schaal DB CAO-PO

SELECTIEPROCEDURE
U kunt uitsluitend reageren op deze vacature via Meesterbaan met motivatie en cv.
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 3 december a.s. in de avond op het
bestuursbureau van SCOL, Mariënpoelstraat 4 te Leiden. Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met
deze datum? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Uitendaal (06-23436942),
ad-interim directeur.
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

