Aalsmeer

Vacature
Adjunct-directeur

Onze school

Onze stichting

Wij hebben een mooi, karakteristiek gebouw. Bij ons

De Jozefschool is, samen met 2 andere scholen, onderdeel van

werken 50 collega's en we geven les aan bijna 450

Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer. Wij werken nauw met

leerlingen. Onze school is een plek waar je je welkom

elkaar samen en delen onze kennis en ervaring met elkaar.

voelt en waar we, met vertrouwen in elkaars
kwaliteiten, werken binnen een veilige en uitdagende
omgeving.

Wat vind je bij ons?
De Jozefschool kenmerkt zich door de nadruk te leggen op de

"Samen waar het kan en aangepast waar mogelijk,

totale ontwikkeling van het kind. Wij zijn ambitieus, betrokken en

werken wij aan hoofd, hart en hand."

bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Jouw baan
Wij zoeken per 1 januari 2023, of zo snel als mogelijk,
een adjunct-directeur voor minimaal 4 dagen per
week. Inschaling in de A11 schaal.
Werkdagen en werktijdfactor in overleg.
Je hebt een onderwijsbevoegdheid PO en een
afgeronde schoolleidersopleiding of bent bereid om
hier op korte termijn mee te starten.

Wil je sfeer proeven?
Ben jij benieuwd naar onze ambities en speerpunten
voor de korte en lange termijn? Wij vertellen graag
over onze school en nodigen je uit om vrijblijvend
eens langs te komen voor een rondleiding.
Bel of mail ons gerust!

Wij hebben veel expertise binnen de school en hebben meerdere
vakspecialisten en ondersteuners. Wij doen een beroep op de eigen
verantwoordelijkheid van alle medewerkers en stimuleren hierbij de
samenwerking en het delen van kennis en ervaringen binnen het
team. Het team specialiseert zich momenteel in het werken
volgens het Expliciete Directe Instructie (EDI) model.

Wie zoeken we?
Je bent een betrokken en bevlogen leider die in verbinding staat
met het team, leerlingen en ouders. Je focus ligt op de
onderwijsontwikkeling waarbij je voldoende ruimte geeft aan het
team maar ook besluitvaardig op kunt treden. Je bent zichtbaar en
benaderbaar, werkt vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid,
communiceert transparant en bent sterk in het geven en ontvangen
van feedback.

Meer info? Reageren?
06-13586182

René Veerman (directeur)

www.jozefschool.net
directie@jozefschool.net
Reageren kan tot 1 december 2022
Gesprekken vinden plaats in week 49 en 50

