Basisschool de Oosteinder in Aalsmeer-Oost is een goed bekendstaande basisschool met ongeveer
400 leerlingen die zijn verdeeld over 17 groepen. Het bestuur van de Stichting voor Katholiek
Onderwijs Aalsmeer (SKOA) zoekt voor deze school per 1 augustus 2022 een
Enthousiaste en betrokken directeur (minimaal 0,8 fte)
Onze directeur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continueert de reeds ingezette onderwijskundige ontwikkeling en onderschrijft de geldende
visie van de school;
Staat achter de didactische principes van Expliciete Directe Instructie;
Geeft sturing aan de professionele leerteams en gebruikt de expertise van het zorgteam en
de specialisten;
Is in staat om met de leerteams keuzes te maken met betrekking tot het curriculum;
Is betrokken, transparant en besluitvaardig op de juiste momenten en durft de
verantwoordelijkheid ook bij het team neer te leggen;
Geeft vertrouwen, is communicatief sterk, staat open voor feedback en is zichtbaar in de
school;
Heeft humor en oog voor de positieve sfeer in het team;
Is een bruggenbouwer tussen kinderen, ouders, team en de wijk;
Heeft een afgeronde opleiding voor schoolleider en bij voorkeur een lesbevoegdheid in het
Primair Onderwijs;
Onderschrijft de katholieke identiteit van de SKOA.

Wat bieden we?
•

•
•
•
•

Het team is enthousiast, ambitieus en heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Er is
veel expertise in de school. Er zijn vakleerkrachten gym en muziek, een zorgteam,
vakspecialisten en er is voldoende ondersteuning. De Oosteinder is AtSchool gecertificeerd.
Dit betekent dat het een school is waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven met gelijke
kansen voor ieder kind. Op de website van de school staat een filmpje waarin de visie en
werkwijze wordt toegelicht;
Drie leerteams met een voorzitter (groep 1/2, 3/4/5 en 6/7/8);
SKOA bestaat uit drie scholen waar de directeuren intensief met elkaar samenwerken. Er is
een directeur-bestuurder die bovenschools werkt;
Veel ruimte en mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling;
Salariëring volgens cao po in schaal D13.

Voor meer informatie en/of een toelichting op de profielschets kunt u terecht bij Eric Spaargaren
(directeur-bestuurder) op 06-21671441. Ook is het mogelijk om voorafgaand aan uw reactie de
school te bezoeken, zodat u zelf de positieve sfeer kunt ervaren.
Meer informatie over de school vindt u op www.oosteinder.nl

U kunt uw sollicitatie, voorzien van een duidelijke motivatie en aangevuld met uw actuele CV per email sturen naar eric@rkantonius.nl
Reageren kan tot 30 juni 2022.
De eerste gespreksronde met de sollicitatiecommissie staat gepland op 5 juli 2022.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

