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Schoolleider voor St. Josephschool
Per 1 augustus 2021 zoeken wij een onderwijskundig leider die  
voortbouwt op het fundament van goed en eigentijds onderwijs!
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Wij zoeken een schoolleider voor de St. Josephschool. Een onderwijskundig leider die voortbouwt op  
het fundament van goed en eigentijds onderwijs!

DE ORGANISATIE
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) is een grote speler in het primair onderwijs in 
Amersfoort en omgeving. Ruim 5000 leerlingen volgen hun basisonderwijs in 17 verschillende KPOA-scholen  
in Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Nijkerk. Rond de 500 medewerkers werken daarin samen vanuit 
een grote betrokkenheid op het leren en de ontwikkeling van kinderen.

Alhoewel de 17 scholen vanuit hun eigen plek en op hun eigen wijze invulling geven aan hun (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. 

In de contacten tussen de KPOA-scholen en de leerkrachten die binnen deze scholen werken draait het om 
vakmanschap, verbondenheid en vertrouwen. Hierbij werken wij 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 ST. JOSEPHSCHOOL 
De St. Josephschool staat in het dorp Hooglanderveen en is een grote school met ongeveer 430 leerlingen. 
De leerlingen zijn verdeeld over 17 groepen. 

Het grootste gedeelte van de leerlingenpopulatie komt vanuit het dorp, de overige leerlingen komen vanuit 
de aangrenzende wijk Vathorst. Hooglanderveen is een dorp gelegen ten noordoosten van Amersfoort.  
De St. Josephschool is de enige school in het dorp. 

Visie en missie van de school
Binnen de St. Josephschool willen wij kwalitatief goed onderwijs geven aan kinderen in de leeftijd van 
4 t/m 12 jaar. Dit doen wij door effectieve lessen en een veilige en inspirerende omgeving te bieden waarin  
wij een breed aanbod creëren voor onze leerlingen. We vinden de totale ontwikkeling van het kind belangrijk.
Door samen te leren, ontdekken, spelen en vieren ontwikkelen zij hun eigen talenten. We stimuleren  
nieuwsgierigheid en creativiteit. Dit is het fundament voor kinderen om zichzelf te mogen zijn.
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Ons motto: ‘Fundament voor talent’
Op de St. Josephschool staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. Wij werken vanuit de volgende pijlers: 
– Zijn: De veiligheid en het welzijn van kinderen staat centraal. Dit ondersteunen wij vanuit de methode  
 Vreedzame School. We voelen ons verbonden met elkaar, het dorp en de wereld. 
– Kennen: Aan het einde van de schoolcarrière zijn de basisvaardigheden op orde. Om dit te bereiken bieden  
 wij de kinderen een doelgerichte, effectieve en gedifferentieerde instructie en bijpassende werkvormen. 
– Kunnen: We leren de kinderen om kritisch te denken, te communiceren, te ontdekken en samen te werken.  
 We stimuleren nieuwsgierigheid en creativiteit. Samen met de leerlingen ontdekken wij hun talenten en  
 wat dit voor hen betekent. 

Binnen de groepen 1/2 staan thema’s centraal. Het spel heeft een belangrijke plaats binnen het kleuter- 
onderwijs. We sluiten aan bij de belevingswereld van het jonge kind door het creëren van een rijke leer- 
omgeving en uitdagende hoeken. De doorgaande leerlijn naar groep 3 heeft hierin aandacht.  

Binnen de groepen 3 t/m 8 ligt de nadruk op de schoolse vaardigheden en de kernvakken. De leerkrachten 
gebruiken de methodes integraal. De leerkrachten weten de methodes zo in te zetten dat de kinderen worden 
uitgedaagd om te willen leren, zowel zelfstandig als in groepjes. 

DE FUNCTIE
Inhoud van de functie en doelstellingen op schoolniveau
Wij zoeken een onderwijskundig leider die samen met het team de ingezette koers voortzet. Er ligt een actueel 
schoolplan, dat tot stand is gekomen met inbreng vanuit het team en ouders, passend binnen het koersplan van 
KPOA, waarin de doelstellingen en ambities van de school zijn beschreven. De komende jaren ontwikkelt de  
school zich op onderstaande thema’s om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. 

– Wij geven aantoonbaar goed onderwijs d.m.v. effectieve instructiemethoden (EDI)
– We ontwikkelen het spelend- en ontdekkend leren in de kleutergroepen. 
– We gebruiken een kwalitatief hoogwaardig zorgsysteem.
– We brengen samenhang aan binnen diverse vak- en vormingsgebieden door (maatschappelijk gerelateerde)    
 onderwerpen aan elkaar te koppelen (thematisch)
– We werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap volgens de methode Vreedzame School.
– We ontmoeten elkaar tijdens vieringen, waar talenten van kinderen centraal staan.

De schoolleider geeft leiding aan het MT. Het MT heeft een begeleidende en coachende rol in het proces van  
onderwijsontwikkeling en spreekt collega’s aan op de te bereiken resultaten. 

Inhoud van de functie en doelstellingen op KPOA-niveau
Een schoolleider die:
– KPOA vertegenwoordigt als eerste gesprekspartner binnen de gemeenschap van Hooglanderveen. 
– Actief participeert in de collectieve beleidsontwikkeling en realisatie binnen KPOA. 
– Actief wil leren van en met collega-schoolleiders, beleidsmedewerkers en College van Bestuur. En zich daarbij  
 kwetsbaar durft op te stellen.
– De kernwaarden (Vertrouwen, Verbondenheid en Vakmanschap) en besturingsfilosofie van KPOA voorleeft  
 en actief uitdraagt.
– De katholieke identiteit van de school respecteert en mede vorm geeft.
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De schoolleider op de St. Josephschool heeft de volgende kenmerken: 
– De schoolleider handelt daadkrachtig, durft besluiten te nemen en heeft een heldere en transparante communicatie. 
– De schoolleider is onderwijskundig sterk en in staat om samen met het MT en het team de ingezette koers  
 te kunnen voortzetten en borgen. 
– De schoolleider kan flexibel omgaan met veranderende omstandigheden.
– De schoolleider geeft vertrouwen aan de teamleden om hun vakmanschap uit te oefenen en te ontwikkelen,  
 waarbij het belang van de ontwikkeling en het leren van het kind voorop staat. 
– De schoolleider is intern en extern een verbinder en gericht op samenwerking.
– De schoolleider is zichtbaar op de werkvloer en benaderbaar voor kinderen, ouders en teamleden. 
– De schoolleider handelt kwaliteitsgericht. Het werken aan onderwijskwaliteit gebeurt systematisch en planmatig. 
– De schoolleider weet de school ‘gezond’ te houden door te sturen op financiën, huisvesting en opbrengsten.

De leerlingenraad van de St. Josephschool heeft ook meegedacht over de nieuwe schoolleider.  
De kinderen vinden de volgende kenmerken belangrijk:
– De nieuwe schoolleider moet goed kunnen luisteren.
– Hij/zij staat open voor kinderen.
– Hij/zij heeft een mening.
– Hij/zij is aardig.
– Ook kan de nieuwe schoolleider de school nóg beter maken. 

Wij bieden onze nieuwe schoolleider het volgende:
– Een school met een goed fundament waarop verder gebouwd kan worden aan goed en eigentijds onderwijs.
– Een school die werkt volgens het principe ‘handelingsgericht werken’.
– Een team dat vertrouwen in elkaar heeft; hét fundament voor ‘leren van elkaar’. 
– Een betrokken team dat verder wil op de ingeslagen weg.
– Een deskundig zorgteam en gedreven teamleiders die de school goed kennen.
– Kinderen die een actieve bijdrage leveren aan onze Vreedzame School. 
– Betrokken ouders die graag meedenken en meewerken. 
– KPOA als degelijke onderwijsorganisatie met inhoudelijk sterke collega-schoolleiders en beleidsmedewerkers.  
 Die vanuit hoge betrokkenheid op elkaar vanuit vertrouwen met elkaar samenwerken.

FUNCTIE-EISEN
– Geregistreerd schoolleider.
– Voldoen aan KPOA leiderschapseisen. Vast te stellen via een GITP assessment.
– HBO/Academisch werk- en denkniveau.
– In functie als schoolleider met enige jaren ervaring.
 
ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte in schaal D12 conform de cao voor het primair onderwijs.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder bijvoorbeeld bedrijfsfitness en een cultuurabonnement.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door KPOA. Gespreksronden zullen plaatsvinden met de selectiecommissie en  
benoemingsadviescommissie. De 1e gespreksronde met de selectiecommissie is ingepland op 9 en 10 maart 2021.  
Een 2e gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is ingepland op 17 en 18 maart 2021. Een assessment 
maakt deel uit van de procedure. Interne kandidaten in de functie van schoolleider kunnen reageren.

SOLLICITEREN
Jouw motivatiebrief en CV kun je t/m 28 februari 2021  
sturen naar  c.vanliempt@kpoa.nl.  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  
Carmen van Liempt, Hoofd P&O. (06-11330958)

Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort | Amsterdamseweg 41, 3812 RP Amersfoort | Postbus 930, 3800 AX Amersfoort

T 033-2570645 | info@kpoa.nl | www.kpoa.nl

mailto:c.vanliempt@kpoa.nl
http://info@kpoa.nl
https://www.kpoa.nl

