de Prinses-Amaliaschool
zoekt een
enthousiaste, toegankelijke en daadkrachtige
De Prinses Amaliaschool is een multiculturele basisschool in de wijk
Selissen in Boxtel. Er zitten ongeveer
150 leerlingen op onze school en er
werken tien leerkrachten en twee
onderwijsassistenten. Het team staat
open voor nieuwe ontwikkelingen,
met een positief kritische blik. De
school werkt met een leerstofjaarklassensysteem, waarbij ingespeeld
wordt op de onderwijsbehoeften van
de leerlingen. Daarbij steeds voor
ogen houdend dat kinderen van en
met elkaar leren. De Prinses Amaliaschool is onderdeel van de Brede
School Selissenwal. Wekelijks staan er
naschoolse activiteiten op het
programma. Daarnaast is de school
onderdeel van het
Wijkvoorzieningencentrum Selissen.
Er is nauw contact met het kinderdagverblijf en het gemeenschapshuis.
Er worden veel activiteiten in
samenwerking georganiseerd.

Stichting Sint-Christoffel in Boxtel is
het bevoegd gezag van acht scholen
voor primair onderwijs in de
gemeente Boxtel. Waaronder zeven
basisscholen en één school voor
Speciaal Basisonderwijs.
Deze scholen hebben elk hun eigen
karakter en werksfeer. Zeven scholen zijn gesitueerd in Boxtel, één
school is gelegen in het dorp Lennisheuvel. Ongeveer 1500 leerlingen
bezoeken onze scholen, waar 150
personeelsleden werken.
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Als verbinder fungeert richting het team, kinderen, ouders en partners.
Een duidelijke visie heeft en deze kan uitdragen samen met het team.
Beschikt over een grote mate van flexibiliteit en goed kan schakelen.
Inlevend is.
Met het team mee kan varen op de pijlers van de onderwijsontwikkelingen waar
het nu mee bezig is.
Eigenaarschap een prominente plaats durft te geven.
Besluitvaardig is.
Een ‘mensenmens’ is.

uit uw curriculum vitae blijkt dat u:

Beschikt over een HBO+ werk- en denkniveau.

Beschikt over een onderwijsbevoegdheid en bij voorkeur relevante
leidinggevende ervaring in het basisonderwijs heeft.

In het bezit bent van, of bereid bent tot het behalen van, het diploma
schoolleider.

Bereid bent een bijdrage te leveren aan de bovenschoolse beleidsontwikkeling
en daarin de belangen van de Prinses-Amaliaschool meeneemt.
informatie, procedure & belangrijke data
Aanvullende informatie is te vinden via: www.st-christoffel.nl en
www.prinses-amaliaschool.nl
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevrouw Irma van de Wal, waarnemend
directeur van de Prinses-Amaliaschool, tel. 0411 611450.
De eerste gesprekken vinden plaats op 10 april in de avond.
Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
sollicitatie
Uw gemotiveerde reactie en een uitgebreid curriculum vitae kunt u sturen t.a.v. de
heer T. Reijnen, directeur-bestuurder stichting Sint-Christoffel, via:
info@st-christoffel.nl
Uw sollicitatie dient uiterlijk op 31 maart 2019 in ons bezit te zijn.

