ICB WereldWijzer is een interconfessionele school in het landelijke Okkenbroek. We zijn een school die werkt vanuit
twee stamgroepen met ondersteuning van onderwijsassistenten. Hierbij werken we ook groepsdoorbrekend
aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
ICB WereldWijzer 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

ICB WereldWijzer locatie Okkenbroek
is per 01-04-2019 op zoek naar een

Locatieleider (0,4) met lesgevende taken (0,2), samen 0,6 wtf
Ben jij degene die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Van een uitdaging houdt
Leiding wil geven aan een school in ontwikkeling naar SlimFit onderwijs
Innovatief en flexibel kan denken
Een onderzoekende houding heeft
Communicatief vaardig is en verbindend kan werken
(Enige) ervaring heeft met leidinggevende taken, visie gestuurd werkt
Een opbrengst- en resultaat gerichte houding heeft
In bezit is van of de bereidheid heeft tot het volgen van de schoolleidersopleiding
Van structuur en duidelijkheid houdt.

Wij bieden:
• Een frisse, pas verbouwde school
(oplevering: 30 augustus 2017) met nieuw
meubilair
• 63 leuke, leergierige leerlingen
• Een enthousiast en collegiaal team dat
werkt met de principes van LeerKRACHT
• Moderne methodes
• Werken met tablets
• Ruimte voor persoonlijke groei en
professionele begeleiding
• Actieve en betrokken ouders
• Een gedegen inwerkperiode

De locatie:
• Een plattelandsschool, nevenvestiging van
ICB WereldWijzer Deventer
• ‘Kanjer’ school
• Interconfessionele identiteit
• Open communicatie
• Heldere zorgstructuur
• 5 gelijke dagen model
• Goede contacten met de inpandige BSO
• Deelname aan Bieb in school met een
collectie jeugdboeken van de bieb
• Afhaal- en inleverpunt van boeken voor
leden van de openbare bibliotheek Deventer

Informatie
Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met mevrouw M. van Duren, directeur
van ICB WereldWijzer, te bereiken via telefoonnummer 0570-652743 of 06-16118577, en daarnaast
verwijzen wij door naar de website van de school www.wereldwijzerokkenbroek.nl .
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Reacties
U kunt reageren voor 25 februari 2019 door uw motivatiebrief en cv te mailen naar mevrouw T. Snoek;
t.snoek@stichtingquovadis.nl. De gesprekken vinden plaats op donderdag 28 februari 2019 vanaf 15:00.

