
WIE DURFT ONZE BERG TE BEKLIMMEN?
De School op de Berg is een katholieke basisschool 
in Amersfoort-Zuid met zo’n 510 leerlingen verdeeld 
over 19 groepen en 42 betrokken, enthousiaste 
teamleden. Het MT bestaat uit een directeur en  
2 teamleiders. Je bent samen verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding van de school. We willen een 
veilige plek bieden waar ieder kind met plezier leert 
leren. Vertrouwen in het kind en verbondenheid met 
elkaar zijn hierbij essentieel. Ieder kind gaat daarin 
zijn eigen weg en verdient onze aandacht en zorg.  
De kinderen gaan met vertrouwen, nieuwsgierigheid 
en cognitief goed voorbereid het vervolgonderwijs en 
de maatschappij tegemoet. 

Wij zijn een school waar gewerkt wordt met een jaar-
klassensysteem, waarin we op allerlei manieren en 
niveaus differentiëren. We werken via de uitgangs-
punten van HGW en zetten ons planmatig in voor het 
verbeteren van de vorderingen van leerlingen. 
De school is volop in beweging. Wij streven naar 
hoge (leer)rendementen bij kinderen en teamleden. 
Binnen de school hebben wij een structuur waarin 
professionele leergemeenschappen een gedeelde 
verantwoordelijkheid hebben en waar veel ruimte 
is voor onderzoek en innovatie. School op de Berg 
heeft het certificaat Begaafdheids Profiel School. 
Het certificaat wordt door het BPS (Begaafdheids 
Profiel Scholen) uitgereikt.

WIJ VRAGEN DAT JE: 
– enthousiast, betrokken en proactief bent;
– kunt aanpakken;
– je mening geeft en je kwetsbaar durft op te stellen;
– een heldere visie hebt op onderwijsontwikkeling;
– kwaliteiten en talenten van je collega’s herkent  
 en stimuleert;
– beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
– verbinding legt tussen alle betrokkenen van  
 de school; 
– structuur en overzicht kunt houden; 
– een helikopterview hebt;
– affiniteit hebt met de bovenbouw;
– actief meewerkt aan een prettige sfeer in school.
 
WIJ BIEDEN:
– een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op  
 een vast dienstverband;
– een collegiaal gedreven team met veel expertise  
 en creatieve inbreng;
– een betrokken en flexibel MT die dit ondersteunt;
– werk binnen een stichting met teamleiders netwerk;
– werkplek waar ruimte is voor je eigen inbreng  
 en ontwikkeling;
– betrokken ouderpopulatie;
– vertrouwen.

Geïnteresseerd? Jouw motivatiebrief en CV kun je  
t/m 9 juni sturen naar: schoolopdeberg@kpoa.nl

Wil je meer weten over deze mooie functie? Kijk dan 
naar de volledige profielschets op www.kpoa.nl  
onder het kopje ‘werken bij’ of neem contact  
op met Marieke Soesbergen telefoon:  
033-4617110 (school).

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 
15 juni vanaf 17.30 uur met een assessment op  
dinsdag 21 juni van 10.30 - 13.30 uur.

PER 1 AUGUSTUS 2022 ZOEKT DE SCHOOL OP DE BERG

EEN TEAMLEIDER (0,6 FTE) 

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE WWW.SCHOOLOPDEBERG.NL
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