
Enthousiaste teamleider (0,6 FTE) gezocht 
De Malelande is op zoek naar een enthousiaste teamleider 
(0,6 FTE), die affiniteit heeft met de midden/bovenbouw.

Samen met de andere teamleider, de schoolbusinessmanager 
en de schoolleider stuur je de school aan en geef je (mede) 
vorm aan de onderwijskundige ontwikkelingen van de school. 

Wat verwachten we van je?
We zijn op zoek naar iemand die communicatief vaardig is en 
zich goed voelt binnen de structuur van de school, waar de 
leerkracht de belangrijkste gesprekspartner is voor de  
ouders en de teamleider de belangrijkste gesprekspartner 
voor de leerkracht. Je bent een teamspeler en het werken in 
een groot team is iets wat je ligt of wat je uitdaagt. Het is voor 
jou geen probleem om je werktijden te verdelen over twee 
locaties. Je bent in bezit van het diploma ‘Leidinggeven 1’  
(of een vergelijkbare opleiding).

Wat kun je van ons verwachten?
We bieden je een plek waarin je je als teamleider (verder) 
kunt ontwikkelen. Je wordt onderdeel van een enthousiast 
team dat bereid is om de schouders er onder te zetten en  
de handen uit de mouwen te steken.  
 
We staan aan het begin van de nieuwe schoolplanperiode 
waarbinnen de belangrijkste pijlers zijn:
– onderwijs aan het jonge kind
– technisch en begrijpend lezen
– woordenschat
– thematisch werken
– meer- en hoogbegaafdheid.

Omdat wij binnen het MT een schoolbusinessmanager  
hebben, kun je je als teamleider voor het grootste deel van je 
taak bezig houden met onderwijskundige ontwikkelingen  
en het begeleiden van leerkrachten. Overigens heeft een 
teamleider een aantal organisatorische taken, zoals het  
regelen van vervanging op een aantal dagen in de week.

Het MT van De Malelande kenmerkt zich door te werken  
vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid, waarbij  
verantwoordelijkheden verdeeld en gedeeld worden.  
Samenspraak met het team, medezeggenschap, creëren van 
draagvlak zijn voor ons vanzelfsprekende uitgangspunten.  
Een gezonde dosis humor en flexibiliteit zijn voor ons  
belangrijke ingrediënten. 

Meer informatie over De Malelande vind je op  
malelande.nl  
 
De Malelande maakt deel uit van de stichting KPOA.

Wanneer je wil reageren op bovenstaande vacature,  
dan kan dit tot en met 27 september. Reacties kun je mailen 
naar j.houtveen@kpoa.nl  
 
Eventuele gesprekken vinden plaats in de week van  
14 oktober. Een assessment maakt deel uit van  
de procedure.
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