Jenaplanschool
Montini in Baarn
ZOEKT EEN VERBINDENDE

DIRECTEUR MET

HUMOR (0.8-1.0 FTE)

Draag jij het Jenaplanonderwijs ook een warm hart toe?
Wij zoeken een innovatieve schoolleider die:
•
•
•
•
•
•
•
•

minimaal 5 jaar ervaring heeft als schoolleider en geregistreerd is in het schoolleidersregister
een helicopterview heeft en denkt in kansen en mogelijkheden
helder communiceert en zichtbaar is voor kinderen, ouders, collega’s en sociale partners
op een empathische, enthousiaste en stimulerende wijze leiding geeft
toekomstgerichte en strategische keuzes maakt samen met het team
organisatorisch sterk is en daadkracht heeft
in staat is om zowel financiële als bedrijfsmatige processen te leiden
een actieve bijdrage heeft in het directeurenoverleg van Het Sticht

De Montinischool telt 274 kinderen die verdeeld
zijn over stamgroepen. Kinderen van
verschillende leeftijden vormen één groep.
Het motto van de school is: je wordt mens in
relatie met jezelf, de ander en de wereld om je
heen. Ons motto is zichtbaar in: samen spelen,
samen vieren en leren van en met elkaar.

Wij bieden:

Het Sticht, stichting voor katholiek en algemeen
bijzonder primair onderwijs, is het bevoegd gezag
over 8 scholen in Baarn, Zeist, Utrechtse
Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

Meer informatie:

Quotes van onze kinderen:

Wij willen een
directeur die vrolijk
is, niet te streng,
naar ons luistert en
ons serieus neemt.

•
•
•
•

een gemotiveerd en kwalitatief sterk team
passend en toekomstgericht onderwijs
een prettige stichting om voor te werken
samenwerking met onderwijspartners uit de Brede School
Noorderbreedte en andere samenwerkingspartners uit Baarn

Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij Simone Scholten, lid van het College van
Bestuur: 06-55824102. Salariëring is conform de cao-PO D12. Je kunt reageren tot 9
november a.s. door middel van een CV en je motivatie te sturen naar
b.cantor@hetsticht.nl, t.a.v. Barbera Cantor. De gesprekken staan gepland voor 16
nov. (vanaf 16:00 uur), de tweede gespreksronde staat gepland voor 24 nov. (vanaf
16:00 uur). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Iedereen is welkom
op onze school!

Niet in een pak en
ook niet in een
joggingbroek.

