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Een onderwijskundig sterke schoolleider, die houdt 
van een dynamische werkomgeving, midden in het 
team staat en een echte verbinder is. 

DE ORGANISATIE  
Katholieke Basisschool de Kubus is een echte buurt-
school, gelegen in het Amersfoortse Soesterkwartier. 
Onze school is een afspiegeling van de wijk en daar 
zijn we trots op. Onze ouderpopulatie is divers, dit geldt  
zowel voor het opleidingsniveau, de positie op de 
arbeidsmarkt en de (culturele) achtergrond. Bij ons 
mogen kinderen zichzelf zijn en leren ze om oog te 
hebben voor de ander en de omgeving. Wij stemmen 
ons onderwijs, waar mogelijk, af op de onderwijs-
behoeften van ieder kind. Onze drie kernwaarden 
samen leren, samen werken en samen leven, vormen 
het vertrekpunt van ons onderwijs. Om dat te bereiken  
is elke dag de volledige inzet van alle medewerkers 
binnen de school nodig. Samenwerking tussen  
collega’s, ouders en leerlingen is daarbij essentieel.
 
DE FUNCTIE
Een gezonde relatie tussen -en met- ouders, leer-
krachten en kinderen stel je centraal. Je hebt humor 
en bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als 
mondeling (open, helder, concreet, verbindend) en 
kunt je aanpassen aan de verschillende doelgroepen. 
Daarbij ben je in staat om bij grensoverschrijdend 
gedrag op te treden. Je hebt ervaring met leer- en 
gedragsproblemen en feeling met de diverse  
populatie in de wijk Soesterkwartier. Je voelt je 
betrokken bij de wijk en wilt een actieve bijdrage 
leveren aan het wijknetwerk, ABC Soesterkwartier 
en daarmee ook ouders en kinderen aan de school 

verbinden, die anders buiten de wijk naar school  
gegaan zouden zijn. Je hebt vanuit eigen ervaring  
als leerkracht de werkvloer leren kennen en als 
schoolleider ben je zichtbaar en aanspreekbaar.

We zoeken een onderwijskundig schoolleider met 
actuele kennis van onderwijsontwikkelingen.  
Visie: werken aan wat werkt. Je zet leerkrachten in 
hun kracht. Daarnaast weet je de school ‘gezond’ te 
houden door te sturen op financiën en huisvesting. 
Je ziet een uitdaging in de implementatie van het 
schoolplan en de realisatie van de noodzakelijke 
schoolontwikkelingen. 

Wil jij je voor langere tijd ‘binden aan’ en ‘verant- 
woordelijk zijn voor’ onze mooie school en in  
gezamenlijkheid met het team dagelijks het  
verschil maken voor onze leerlingen? Dan ben jij 
degene die wij zoeken!

FUNCTIE-EISEN 
– HBO/Academisch werk- en denkniveau.  
– Een geregistreerd schoolleider met enige jaren  
 ervaring

Wil je meer weten over deze mooie functie? Kijk dan 
op onze website voor de volledige profielschets.

PER 1 AUGUSTUS 2020 ZOEKEN WIJ

een schoolleider voor KBS de Kubus (0,8-1,0)
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