Directeur De Rank (1,0 wtf)
De Rank is een Christelijke Daltonschool voor basisonderwijs in stadsdeel De Vijfhoek in Deventer en maakt deel
uit van Stichting Quo Vadis. De samenwerkende scholen van Quo Vadis leggen verbindingen met elkaar.
Ze wisselen kennis, ervaring en medewerkers uit. Alle Quo Vadis scholen gaan uit van drie pijlers: onderwijs van
topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol gedrag voor jezelf en anderen. Bij De Rank
werken en spelen we volgens de christelijke waarden en normen en is iedereen welkom. Met een sterk team
vol enthousiaste leerkrachten werken we samen om alle kinderen op onze school zo goed mogelijk in
hun ontwikkeling te begeleiden, want:
Samen zorgen wij voor groei!

Met ingang van 1 januari 2019 zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur
De directeur die wij zoeken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

heeft aantoonbaar ruime ervaring met het aansturen van een school;
heeft de schoolleidersopleiding afgerond;
is in bezit van het Daltoncertificaat of is bereid om de daltonopleiding te volgen;
heeft de Christelijke identiteit of kan achter deze identiteit van de school staan en dit uitdragen;
heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in contacten met alle geledingen binnen
de school als in contacten met personen en organisaties rond de school en in de wijk en is bereid
om samen met onze kindpartners pedagogische en didactische doorgaande lijnen te ontwikkelen;
geeft leiding met visie, daadkracht en integriteit;
kan omgaan met kritiek en stress;
weet vernieuwingen samen met het team te initiëren, te continueren en te borgen;
kan vertrouwen winnen en vertrouwen geven;
schept een veilig en open werkklimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en
gewaardeerd voelen;
is een teamspeler en heeft humor!

Wij bieden:
•
•
•
•
•

leergierige en enthousiaste leerlingen;
actieve en betrokken ouders;
een gedreven en enthousiast team;
een school met een professionele leeromgeving met de intentie om hierin verder te ontwikkelen;
ruimte voor persoonlijke groei.

Wil jij onze directeur worden?
Jouw sollicitatie (motivatie en CV) ontvangen wij graag digitaal uiterlijk 4 december o.v.v. vacature
directeur De Rank en kun je sturen naar t.snoek@stichtingquovadis.nl.
Eerste gespreksronde is op dinsdag 11 december vanaf 15:30 uur en tweede ronde is op maandag
17 december vanaf 15:30 uur.
Voor meer informatie over De Rank verwijzen wij jou naar de website: www.derankdeventer.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Judith Talens of Laura Tempel, bereikbaar op tel. 0570 657056.

