WIJ ZOEKEN PER 1 AUGUSTUS EEN
enthousiaste teamleider voor 3 dagen (0,6 fte)
DE LANGENOORD
De Langenoord is een middelgrote school in het dorp
Hoogland met bijna 300 kinderen. Het grootste deel
van de leerlingen komen uit Hoogland, ruim een derde
deel komt uit de aangrenzende wijken Nieuwland
en Kattenbroek en een klein percentage uit andere
wijken van Amersfoort. Ouder(s)/verzorger(s) kiezen
voor de Langenoord vanwege de fijne, open en
veilige sfeer en omdat het onderwijs wordt afgestemd
op de (extra) onderwijs- en ondersteuningsbehoefte
van ieder kind. Onze drie kernwaarden, creativiteit,
eigenwaarde en betrokkenheid zijn het vertrekpunt
voor het vormgeven van ons onderwijs.
DE FUNCTIE
Wij zoeken een teamleider die samen met het team
de ingezette koers voortzet. Er ligt een actueel
schoolplan, dat tot stand is gekomen met het team,
de kinderen, de ouders/verzorgers en externe
partners, waarin de doelstellingen en ambities van
de school zijn beschreven. De komende jaren
ontwikkelt de school zich op een aantal thema’s
om de kwaliteit van het onderwijs verder te
verbeteren en het onderwijs aan te laten sluiten bij
de maatschappelijke ontwikkelingen
WE ZOEKEN IEMAND, DIE:
– Een verbinder is in relatie met kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s), collega’s en samenwerkingspartners.
– Werkt vanuit vertrouwen en de autonomie van
de leerkrachten bevordert.
– Een coachende en ondersteunende rol heeft
ten aanzien van leerkrachten, waarbij het belang
van de ontwikkeling en het leren van het kind
voorop staat.

– Zichtbaar, daadkrachtig en communicatief sterk is.
– Een open blik heeft en het lef om te denken in
mogelijkheden.
– Iemand die goed feedback kan geven en ontvangen.
– Handelingsgericht en opbrengstgericht werkt.
Het werken aan onderwijskwaliteit gebeurt
systematisch en planmatig.
– Actief wil leren van en met collega-teamleiders.
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.
FUNCTIE-EISEN
– HBO werk- en denkniveau.
– Ervaring als teamleider/adjunct directeur en
geregistreerd in het schoolleidersregister.
– Interne kandidaten in functie als teamleider of
toegelaten tot de kweekvijver teameider bij KPOA.
– Voor externe kandidaten is een assessment
onderdeel van de procedure.
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’.
Op onze website www.delangenoord.nl is meer
informatie over de school te lezen.
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