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Wij zoeken een teamleider voor de School op de Berg (0,6 fte). Wie durft onze Berg te beklimmen?

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  
en teamleider(s), die het gezicht en het aanspreekpunt zijn 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 teamleider.

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.

Teamleiders 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. Teamleiders delen 
hun leiderschap op schoolniveau met leerkrachten en ondersteunend personeel. Op stichtingsniveau  
delen teamleiders hun leiderschap met elkaar en investeren voortdurend in de ontwikkeling van hun  
bekwaamheid, mede met het oog op hun bredere inzetbaarheid binnen de stichting.

DE SCHOOL OP DE BERG
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.

Ieder kind ontwikkelt zich van nature, is nieuwsgierig en wil dingen leren. Ieder doet dat op zijn of haar 
eigen wijze en tempo. School op de Berg is een school waar gewerkt wordt met een jaarklassensysteem. 
Maar aangezien de praktijk leert dat kinderen erg verschillen in ontwikkelingstempo wordt er op allerlei 
manieren en niveaus gedifferentieerd. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind is 
een veilig klimaat nodig, waarbij vertrouwen in de ontwikkelkracht van het kind en de verbondenheid met 
elkaar een belangrijke plaats inneemt. Daarbij houden we de ontwikkelingen op sociaal-emotioneel gebied 
en de cognitieve capaciteiten van de kinderen zorgvuldig in de gaten door ze te observeren, te toetsen en 
de resultaten te registreren. Om ze vervolgens om te zetten naar doelgericht handelen in de klas.

Binnen ons onderwijs bieden wij de leerlingen een sterke basis, steun waar nodig en speciale hulp als  
het moet. Als School op de Berg zijn wij een school die opbrengstgericht werkt en zich planmatig inzet 
voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen en gericht 
hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Gericht werken aan hoge  
opbrengsten betekent in de eerste plaats goed onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs door competente leraren.  
Leerkrachten die effectief instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek kunnen afstemmen  
op verschillen tussen leerlingen en daarbij voortdurend – dus niet alleen bij de toets – reflecteren op het 
effect van hun lessen.
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School op de Berg heeft het certificaat Begaafdheids Profiel School. Het certificaat wordt door het BPS 
(Begaafdheids Profiel Scholen) uitgereikt. Dit houdt in dat we een specialisme hebben in het begeleiden  
en lesgeven van meer- en hoogbegaafde 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.

DE FUNCTIE
Samen met de schoolleider en de andere teamleider vorm je het managementteam (MT) van de school op  
de Berg en ben je samen verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Je werkt nauw samen  
binnen het MT en jullie vullen elkaar aan. 

Als teamleider draag je iedere dag bij aan het beste onderwijs. Samen met collega’s werk je aan de  
ontwikkeling van een sterke onderwijsorganisatie waarbij kwalitatief hoogwaardig onderwijs geboden 
wordt. Je kunt structuur aanbrengen en het overzicht houden. Je bent je bewust van de kwaliteiten  
en talenten van je collega’s en zorgt ervoor dat deze op de juiste plek worden ingezet. Je inspireert en  
motiveert ieder leerkracht om het beste van zichzelf in te zetten voor de school. Daarbij communiceer  
je transparant en helder en zoek je samen kansen op die het onderwijs verbeteren. Daarbij zorg je  
voor verbinding binnen de school. 

Inhoud van de functie op KPOA-niveau
Een teamleider die:
– 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 vormgeeft. 
 
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 teamleider bij KPOA.
– Voor externe kandidaten zal een assessment onderdeel zijn van de procedure.
 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
Het betreft een functie voor 0,6 fte in schaal A11 conform de cao voor het primair onderwijs.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder bijvoorbeeld bedrijfsfitness en een cultuurabonnement. 
Het voornemen is om de vacature per 01-08-2022 in te vullen.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door KPOA. De benoemingsadviescommissie onder leiding van  
voorzitter Marieke Soesbergen voert gesprekken met interne en externe kandidaten. De sollicitatie- 
gesprekken vinden plaats op woensdag 15 juni vanaf 17.30 uur. Bij de procedure hoort een assessment. 
Deze is gepland op dinsdag 21 juni van 10.30 - 13.30 uur.

SOLLICITEREN EN INLICHTINGEN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marieke Soesbergen 
via 033 4617110. Jouw motivatiebrief en CV kun je tot en met  
donderdag 9 juni sturen naar schoolopdeberg@kpoa.nl

Op de website www.schoolopdeberg.nl is meer informatie over  
de school te lezen.
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