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DE MARKE
KBS De Marke is al ruim 18 jaar een gevestigde 
basisschool in het midden van de nieuwbouwwijk 
Vathorst in Amersfoort. Met een gemotiveerd team 
van circa 60 medewerkers zorgt zij dagelijks voor 
goed en passend onderwijs aan ruim 750 leerlingen. 
Enkele jaren geleden is door het MT en het team  
een mooie start gemaakt met de invulling van  
‘de bedoeling’ van De Marke, een andere manier  
van kijken naar het onderwijs en de bijkomende 
verandering en vernieuwing. Hierdoor zit de school 
midden in een volgende fase met een bijkomende  
efficiency slag door de gehele organisatie,  
om processen te optimaliseren en mensen op hun 
kwaliteiten in te zetten.

DE FUNCTIE
Als schoolleider ben je het gezicht van De Marke 
naar zowel ouders/ verzorgers en leerlingen als  
naar medewerkers. Iemand met lef en drive die 
beslissingen durft te nemen en tegengas kan geven. 

Je bent zichtbaar en toegankelijk en stelt je open 
voor ideeën en andere inzichten. Verbondenheid  
en betrokkenheid binnen het team staan hierbij  
centraal. Je staat situationeel tussen, boven of  
voor het team en je hebt de juiste balans tussen 
faciliteren en delegeren. 

Je geeft op een coachende manier leiding aan  
2 teamleiders en een School Business Manager. 
 

KPOA
Als schoolleider van KPOA heb je een actief partici- 
perende rol in de collectieve beleidsontwikkeling en 
realisatie binnen KPOA. Je wil actief leren van en met  
collega-schoolleiders, beleidsmedewerkers en College  
van Bestuur. De kernwaarden (Vertrouwen, Verbonden- 
heid en Vakmanschap) en besturingsfilosofie van 
KPOA leef je voor en draag je uit. Je vertegenwoordigt 
KPOA als eerste gesprekspartner in de wijk Vathorst. 

Ben jij de inspirerende en gedreven leider met passie 
voor het onderwijs en de ingezette koers van De Marke,  
die dit uitstraalt en kan overbrengen? Dan ben jij 
degene die wij zoeken! 

 FUNCTIE-EISEN
– In functie als schoolleider met meerdere jaren   
 ervaring.
– Geregistreerd schoolleider.
– Voldoen aan KPOA leiderschapseisen. Vast te  
 stellen via een GITP assessment. 
– HBO/Academisch werk- en denkniveau.

INTERESSE?
Wil je meer weten over deze mooie functie? Kijk dan 
naar de volledige profielschets op de website  
www.kpoa.nl onder het kopje ‘werken bij KPOA’. 

PER 1 AUGUSTUS 2021 ZOEKEN WIJ EEN 

mailto:info@kpoa.nl
https://www.kpoa.nl
https://www.kpoa.nl/

