Stichting Quo Vadis start met ingang van het nieuwe schooljaar, in de wijk Zwaluwenburg een kindcentrum.
De scholen van Quo Vadis zijn nauw met elkaar verbonden. Ze wisselen kennis, ervaring en medewerkers uit.
Het kindcentrum ontstaat als gevolg van een fusie met ingang van het nieuwe schooljaar, een school van
ongeveer 300 leerlingen.
Alle Quo Vadis scholen gaan uit van drie pijlers:
onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol gedrag voor jezelf en anderen

De school en het kindcentrum
zijn per direct op zoek naar een
Directeur voor 0,8 - 1,0 wtf
Wij zoeken een directeur die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in staat om van 2 fusie scholen één school te maken en één team
zichtbaar leidinggevende is met goede communicatieve en sociale vaardigheden
een enthousiaste ondernemer is en die het (integraal) kindcentrum met passie uitbouwt
vaardig is in het implementeren van het meerjarig strategisch beleid
coachend leiding geeft, die talenten van medewerkers (h)erkent, die ontwikkelruimte biedt en
kaders stelt
daadkrachtige is en een heldere visie op (passend) onderwijs en kinderopvang heeft
een ondernemer is en die het IKC met passie uitbouwt
weet vorm te geven aan vernieuwingen in het onderwijs en een kindcentrum
een bevoegd is en ruime ervaring heeft
de uitgangspunten van interconfessioneel onderwijs onderschrijft en uitdraagt

Wij bieden jou:
•
•
•

een nieuw kindcentrum met leergierige en enthousiaste leerlingen, actieve en betrokken
ouders en een gedreven en enthousiast team
een school met een professionele leeromgeving die de intentie heeft om hierin verder te
ontwikkelen
een ruimte voor persoonlijke groei

Informatie
Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de heer L. van Stiphout, bestuurder
van Stichting Quo Vadis te bereiken 085-0435490 of via l.vanstiphout@stichtingquovadis.nl
Reacties
U kunt reageren tot en met 4 april 2019 door uw motivatiebrief en cv te mailen naar
t.snoek@stichtingquovadis.nl. De gesprekken vinden plaats op 9 april 2019.

