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Voorigezet ondeiwljs

Hoeksche Schoot
Wij zoeken een inspirerende, ambitieuze, empathische,

Teamleidex ondeibouw
voor Het Actief College (werktijdfactor 0, 8 -1, 0)

Het Actief College biedt vmbo basis, kader, gemengd theoretische leerweg, vak-mavo en leerwerktrajecten aan en werkt samen met het Praktijk
College en ROC Da Vinci.

De school heeft 500 leerlingen en is gevestigd in Oud-Beijerland.
In 2021 betrekken wij een nieuw gebouw.
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ActiefCoUege

Vooi de functie geldt:
u geeft leiding aan een team van 20 tot 25 personen

u bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van het
onderwijs in de onderbouw

u bent lid van het managementteam en ontwikkelt mede het
schoolbeleid

U biengt mee:
aantoonbaar leidinggevende capaciteiten

een heldere visie op voortgezet onderwijs, kwaliteitszorg en opvoeding
sterke communicatieve en sociale vaardigheden

Wij bieden:
goede begeleiding en diverse ontplooiingsmogelijkheden
een salaris conform de cao-vo (schaal 12)

Meei infoimatie
De uitgebreide vacature en achtergrondinformatie is online te vinden op:
www.dehoekscheschool.nl/vacatures
Stuur uw sollicitatie met cv vóór 20 maart 2020 naar:

Bestuurskantoor Stichting De Hoeksche School, Biezenvijver 5, 3297 GK
Puttershoek of sollicitatie@dehoekscheschool.nl

De mooiste tijd van je leven!
In het kader van de sollicitatieprocedure worden persoonsgegevens van de kandidatenverwerkt, zoals contactgegevens
en andere gegevensdie zijn vermeld in de sollicitatiebriefen het cv. Dezegegevensworden uitsluitend door de daarvoor
aangewezenpersonen verwerktter beoordelingvan de geschiktheidvan de kandidaaten om contact met de kandidaatte
leggen. Voormeer informatie verwijzen wij naar het privacybeleidvan de stichting op onze website.
Acquisitie naar aanleidingvan deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Kindeiopvang

Peuteispeelzaal
Basisondexwijs
Vooitgezet ondeiwijs

de

Hoe sche School
StichtingDe HoekscheSchoolverzorgt openbaar basis-en voortgezet onderwijs in de
HoekscheWaard.Wij hebben 20 basisscholen, l school voor speciaal basisonderwijsen 2
scholen voor voortgezet onderwijs met 5000 leerlingen en ruim 500 medewerkers.

üe mooiste tijd van je leven!
Voor de functie geldt ook:
.
u bent verantwoordelijk voor de leerlingen in uw leerweg
.
u voert functionerings-en beoordelingsgesprekkenen bewaaktde afspraken die op
docent- en teamniveau zijn gemaakt

.

u stuurt op samenwerkingen resultaat en bent sterk in het motiveren en verbinden

.
.

van docenten, leerlingen en ouders
u onderhoudt contacten met de scholen voor basisonderwijs
u verricht enkele lesgevende taken per week

U brengt ook mee:
. meervoudige loyaliteit, zowel collegiaal als hiërarchisch
.

het vermogen uw visie naar de praktijk te vertalen

.
.

een ondernemende instelling en gevoel voor klanttevredenheid
een onderwijsbevoegdheiden leservaring in het vmbo

.

een afgeronde middenmanagementopleiding of bereidheid die te volgen

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
. mevrouw A. Koole, directeur Actief College, telefoon: 0186 - 612130
e-mail: r. koole actiefcolle e. nl

.

de heer L.J. van Meeren, voorzitter college van bestuur, telefoon: 078-6295999
e-mail: l. vanheeren

dehoekscheschool. nl

De sollicitatie:
. stuur uw sollicitatie met cv vóór 20 maart 2020 naar Bestuurskantoor Stichting De
Hoeksche School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek t. a.v. de heer L.J. van Heeren of
mail naar: sollicitatie

.
.
.

dehoekscheschool. nl

eerste gespreksronde op dinsdag31 maart 2020tussen 17 en 22 uur
tweede gespreksronde/bezoekActiefCollege op donderdag9 april 2020
eventueel derde ronde/bezoekaan uw school in overleg en/of assessment

ActlefCo\\ege
Koninginneweg 126, 3262 JD Oud-Beijerland

Ons motto: 'Vakkundig in actief leren'
Onze Kernwaarden: Verantwoordelijkheid, betrokken, uitdagend

