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Schoolleider voor KBS De Kubus
een onderwijskundig sterke schoolleider die houdt van een dynamische  
werkomgeving, midden in het team staat en een echte verbinder is 
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Wij zoeken een onderwijskundig sterke schoolleider voor KBS de KUBUS, die houdt van een dynamische 
werkomgeving, midden in het team staat en een echte verbinder is.

DE ORGANISATIE
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) is een grote speler in het primair onderwijs  
in Amersfoort. Ruim 5000 leerlingen volgen hun basisonderwijs dat door rond de 500 medewerkers in  
gezamenlijkheid wordt gerealiseerd. KPOA bestaat uit 17 basisscholen, waarvan een school voor speciaal 
basisonderwijs en een basisschool in Nijkerk.

Alhoewel de 17 scholen vanuit hun eigen plek en op hun eigen wijze invulling geven aan katholiek onderwijs, 
zijn zij via de stichting sterk met elkaar verbonden.

Iedere basisschool heeft een schoolleider die het gezicht en het aanspreekpunt is voor leerlingen, ouders 
en medewerkers. KPOA werkt conform het Governance model, bestaande uit Raad van Toezicht (RvT) en een 
College van Bestuur (CvB).

In de contacten tussen de KPOA-scholen en de leerkrachten die binnen deze scholen werken draait het om 
vakmanschap, verbondenheid en vertrouwen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het motto ‘wij geloven in jou’. 
Geloof in de ontwikkelkracht van kinderen, in de professionaliteit van leerkrachten, in de samenwerking met 
ouders en externe partners en in het vakmanschap van de schoolleiders.

Schoolleiders bij KPOA zijn integraal verantwoordelijk voor de verschillende beleidsterreinen binnen de 
school. De onderwijskundige verantwoordelijkheid vervullen zij autonoom. De verantwoordelijkheid voor 
personeel, middelen en processen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid met collega-schoolleiders  
onder aansturing van de directeur bestuursbureau.

Schoolleiders bij KPOA bevorderen in de scholen – mede door hun hoger orde denken – een professioneel 
lerende en onderzoekende cultuur. Hierbij spelen een zorgvuldig oog voor de ontwikkeling en het leren van 
leerlingen, de professionele rol die leerkrachten hierin vervullen, een actieve dialoog met de omgeving en  
een verbindende onderwijsvisie een belangrijke rol. Zij geven de schoolorganisatie samen met teamleden 
vorm op basis van te bereiken onderwijsdoelen en te hanteren onderwijsmethodieken. Schoolleiders delen 
hun leiderschap op schoolniveau met leerkrachten en ondersteunend personeel. Op stichtingsniveau delen 
schoolleiders hun leiderschap met elkaar en met het college van bestuur, de directeur bestuursbureau  
en de beleidsadviseurs. Schoolleiders investeren voortdurend in de ontwikkeling van hun bekwaamheid, 
mede met het oog op hun bredere inzetbaarheid binnen de stichting.

DE KUBUS
KBS de Kubus ligt in de wijk Soesterkwartier en is een middelgrote school met 246 leerlingen. De leerlingen 
zijn een afspiegeling van de wijk waarin de school gelegen is. De school bestaat uit twee locaties.  
Een onderbouw locatie (groepen 1-4, Spaarnestraat) en een bovenbouw locatie (groepen 5-8, Noordewierweg). 

Binnen de Kubus vinden wij een goede balans tussen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen belangrijk. Wij kijken daarom naar de totale ontwikkeling van het individuele kind. Ons doel daarbij 
is dat ieder kind zich naar zijn eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. Bij het verlaten van de basisschool zijn 
onze leerlingen emotioneel stabiel, verantwoordelijk, betrokken, zelfbewust en zelfredzaam op het hoogst 
haalbare niveau en kunnen ze probleemoplossend denken en werken. Ons doel is behaald als onze leerlingen 
terugkijken op een fijne en leerzame tijd en in staat zijn een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs 
te maken.
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Basisschool de Kubus heeft gekozen voor drie kernwaarden: 
– Samen Leven > Betrokken 
– Samen Werken > Ondernemend 
– Samen Leren > Nieuwsgierig

Daarnaast draagt de Kubus zorg voor een positieve en veilige Leeromgeving. De Kubus is in schooljaar  
2015-2016 gestart met School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). PBS is een schoolbrede aanpak  
gericht op het creëren van een positief en veilig schoolklimaat. Dit betekent dat wij ons richten op het  
versterken van gewenst gedrag en het zo veel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag. Door met SWPBS 
een veilige, positieve leeromgeving neer te zetten, creëren we meer effectieve werktijd en zijn onze leerlingen 
beter in staat te leren, te werken en te spelen. Samen zorgen we voor een veilige leeromgeving.

DE FUNCTIE
Een gezonde relatie tussen -en met- ouders, leerkrachten 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.

Onze ideale schoolleider is onderwijskundig ondersteunend, coachend en stimulerend voor het team en zorgt er  
zo voor dat de leerkracht het werk goed en met plezier kan uitoefenen. Je kunt leerkrachten in hun kracht zetten  
en herkent en erkent daarbij hun kwaliteiten. Het vakmanschap van de leerkrachten stel je dan ook centraal.  
Je ziet hierbij waar de school behoefte aan heeft en je hebt oog voor het welbevinden van individuele teamleden. 
Signalen en problemen weet je op tijd te herkennen. Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het  
onderwijs in elke groep. Je bent veel in de groepen aanwezig en neemt samen met de leerkrachten het onderwijs 
onder de loep. We zoeken een onderwijskundig schoolleider met actuele kennis van onderwijsontwikkelingen. 
Visie: werken aan wat werkt. 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. 

In de aanloop naar schoolplanperiode 2019-2023 is er teambreed nagedacht over onze gezamenlijke doelen.
De doelen en het aanbod van de Kubus zijn gericht op de realisatie van brede ontwikkeling van leerlingen.  
Sommige ontwikkelingsprocessen kunnen versnellen door een doelgerichte methodegeoriënteerde aanpak. 
Onderzoek naar de breinontwikkeling van kinderen laat echter zien dat methodeonafhankelijke leerprocessen, 
waarin niet alle doelen vooraf vastliggen, tot een bredere ontwikkeling van de hersenen leiden. Met name situaties 
van spelend en ontdekkend leren waarin kinderen gebruik maken van meerdere zintuigen, maakt dat zij in hun 
jonge jaren netwerken in hun hersenen aanleggen waardoor zij op latere leeftijd wendbaarder zijn in hun denken 
en handelen. Spelend en ontdekkend leren legt de basis voor onderzoekend en ontwerpend leren op wat oudere 
leeftijd. Daarom hecht de Kubus er belang aan dat in het onderwijsaanbod ook voldoende aandacht is voor een 
methodeonafhankelijk activiteitenaanbod. 

Binnen de Kubus onderscheiden wij vier typen leren met bijpassende onderwijsdoelen: 
1. Learning to know – Kennisdoelen 
1. Learning to do – Vaardigheidsdoelen 
1. Learning to live together – Pedagogische doelen 
1. Learning to be – Levensbeschouwelijke doelen
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Wil jij je voor langere tijd ‘binden aan’ en ‘verantwoordelijk 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.
– In functie als schoolleider met enige jaren ervaring
– Geregistreerd schoolleider 

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte in schaal DB conform de cao voor het primair onderwijs.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder bijvoorbeeld bedrijfsfitness en een cultuurabonnement. 
Het voornemen is om de vacature per 1 augustus 2020 in te vullen.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door KPOA. Gespreksronden zullen plaatsvinden met selectiecommissie 
en benoemingsadviescommissie. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie is ingepland op 7 april 
2020. Een tweede gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is ingepland op 14 april 2020. 

Een assessment maakt deel uit van de procedure. Interne kandidaten in de functie van schoolleider kunnen 
reageren.

SOLLICITEREN
Jouw motivatiebrief en CV kun je tot 30 maart 2020 sturen naar c.vanliempt@kpoa.nl.
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