Op De Gouwzee wordt ieder kind gezien en leert ieder kind naar zichzelf te kijken. We zoeken een
directeur met visie, oog voor anderen en een goede kijk op kwaliteit.
Directeur De Gouwzee (0,8 fte)
Openbare basisschool De Gouwzee is een school in Monnickendam met een missie en een
duidelijke koers. Het team is altijd onderweg naar de volgende bestemming. Daar hoort een
directeur bij die de richting aangeeft. Iemand die vooruit kan kijken en het overzicht houdt. Zo
iemand stuurt soms bij, maar vertrouwt ook op de kennis en kunde van het team. En zo
iemand is in staat naar zichzelf te kijken. Want op de Gouwzee zit iedereen in dezelfde
schuit. We zijn samen verantwoordelijk voor en trots op wat we doen.
Waar we voor staan en waar we voor gaan
Op De Gouwzee bieden we leerlingen een uitdagende leeromgeving. We laten ze
onderzoekend zijn, hun nieuwsgierigheid volgend. Op avontuur leer je pas wie je werkelijk
bent. Zo stimuleren we kinderen om het beste uit zichzelf te halen. We dagen ze uit om
eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Dat gaat niet vanzelf. We begeleiden de
leerlingen, samen met hun ouders, om inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkeling door
doelen te stellen en te evalueren. Dat kan door ze altijd in hun waarde te laten. De
leerkrachten van De Gouwzee hebben hart voor hun vak en in dat hart een plek voor elke
leerling.
Op De Gouwzee proeven we graag een beetje cultuur. Met bezoekjes aan het museum,
dansen en beeldende vorming, bijvoorbeeld. En we moedigen kinderen aan hun eigen
creativiteit te gebruiken. Om iets moois te maken en om oplossingen te bedenken.
Daarmee bereiden we ze voor op de toekomst die we ze gunnen.
En waar ga jij voor?
We zijn op zoek naar een directeur die mee wil varen op de ingezette koers. Je bewaakt de
kwaliteit en de resultaten. Je stimuleert vooruitgang, je motiveert ons en houdt ons steeds
het doel voor ogen. Als we te hard willen, rem je ons af en bewaar je de rust. Je weet wat er
eerst moet, voordat we verder kunnen en verliest daarbij niet uit het oog dat iedereen aan
boord moet blijven. Het welzijn van je teamleden en van de kinderen heeft prioriteit. Je bent
onze woordvoerder, zowel intern als naar de buitenwereld. Je bent helder, open, concreet
positief en empathisch. Je beschikt daarnaast over een goed gevoel voor humor. En omdat
OPSPOOR voor toekomstmakers is, is het vanzelfsprekend dat onze directeuren
digitaalvaardig zijn. Je bent nieuwsgierig naar de nieuwste leermiddelen en ziet hoe ze de
traditionele kunnen aanvullen.
Ben je toe aan een nieuwe richting?
Zorg dat je de boot niet mist en stuur je sollicitatie voor 26 maart naar
Jeanine Timmerman via sollicitaties@opspoor.nl o.v.v vacature directeur De Gouwzee.
Voor vragen: 0299-820900 (doorkiesnummer -1-)

