Wil jij als schoolleider onze leerlingen en medewerkers maximaal laten uitblinken?

de Katholieke Scholenstichting Utrecht

is voor KBS De Zeven Gaven op zoek naar een

SCHOOLLEIDER (WTF 1,0 - 0,8)

Ben jij een verbindende schoolleider? Zie jij het als een
uitdaging om het profiel van de school binnen de wijk verder
te versterken? En wil jij leidinggeven aan een enthousiast
en kundig team? Solliciteer dan nu op de functie van
schoolleider bij ons op school!

Wij zijn een multiculturele school waar extra aandacht is voor
taalonderwijs. Op de Zeven Gaven bereiden we onze kinderen voor op
een toekomst waarin samenwerken, talent en ICT hand in hand gaan.
Deze 21e eeuwse vaardigheden staan in het werken centraal.
Het team van De Zeven Gaven werkt nauw samen met ouders en
partners in de wijk. De Zeven Gaven is onderdeel van Brede School

De functie

Hart van Noord. Plezier, aandacht, samenwerken en kwaliteit staan

Als schoolleider van KBS De Zeven Gaven ben je leidinggevend op

hierbij voorop.

het gebied van onderwijs, personeel en de interne organisatie.

Kijk voor meer informatie over de school op

Je rapporteert aan de clusterdirecteur. Je bent verantwoordelijk voor

www.ksu-dezevengaven.nl.

het verder versterken en uitbouwen van het profiel van de school
binnen de wijk.

Wat bieden wij?
Aantal uren:

40-32 (wtf 1,0 - 0,8)

Werkdagen:

In overleg

• Een afgeronde opleiding tot schoolleider

Ingangsdatum:

1 april 2019

• In bezit van een pabodiploma

Salaris:			

Volgens inschaling CAO PO, de functie valt in 		

• Werkervaring als schoolleider in het basisonderwijs is een pré

				

schaal DA

Functie-eisen

• Je hebt affiniteit met de inzet van effectieve financiële middelen
• Affiniteit met de Katholieke waarden en bereid deze uit te dragen
in het werk

Belangrijke data

• Eerste selectiegesprekken: maandag 18 februari 2019 tussen 14:30
en 18:00 uur

Wie ben jij?

• Tweede selectiegesprekken: maandag 4 maart 2019 tussen 9:00 en

visie op leren. Je kunt verantwoordelijkheid geven en nemen.

• Gesprek met de benoemingsadviescommissie: donderdag 7 maart

Jij bent een inspirerende onderwijskundig leider met een heldere
Daarnaast ben je empathisch ingesteld en heb je affiniteit met onze
doelgroep.

12:00 uur
2019
• Een (digitaal) assessment kan onderdeel zijn van de procedure
procedure en vindt plaats tussen het eerste en het tweede

Onze school

selectiegesprek

Talent voor de toekomst. Dat is waar het bij het onderwijs op
KBS De Zeven Gaven om gaat. Het ontdekken en ontwikkelen
van je talent is volgens ons alleen mogelijk in een veilige,

Heb je interesse?

Vul dan vóór maandag 11 februari 2019 het sollicitatieformulier in

plezierige omgeving waar je het beste uit jezelf kunt halen. Wij

op de website. Voor meer informatie over de functie kun je contact

hebben hoge verwachtingen van kinderen en willen hen goed

opnemen met Caroline Versprille, clusterdirecteur, via

voorbereiden op hun toekomst.

caroline.versprille@ksu-utrecht.nl

Katholieke Scholenstichting Utrecht
De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ruim 700 medewerkers verzorgen direct of indirect het
onderwijs aan 7.000 kinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 basisscholen verdeeld over 31 locaties. De KSU staat voor meer dan een basis. Wij
willen leerlingen extra kansen bieden om zich in de breedte kunnen ontwikkelen. Zo bieden wij iedere leerling de kans om uit te blinken.

Kaap Hoorndreef 46a I 3563 AV Utrecht
Postbus 9001 I 3506 GA Utrecht
T 030 - 264 20 80
WWW.KSU-UTRECHT.NL

