Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker
Meidoornlaan 2, 2641 CB Pijnacker
Tel. 015-3694066
www.skoppijnacker.nl
Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP) zet zich in voor eigentijds onderwijs en wordt vormgegeven door
geïnspireerde mensen. SKOP heeft vijf basisscholen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Er is een organisatiestructuur met
een bestuurder, die in overleg met de directeuren in het directieteam, bovenschools beleid ontwikkelt en uitvoert. De
directeur van de school functioneert als integraal schoolleider binnen de gezamenlijk vastgestelde bovenschoolse kaders.
SKOP verzorgt onderwijs aan ongeveer 1500 kinderen en telt ruim 130 personeelsleden.

Met ingang van 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar
een directeur m/v (wtf 0,8)
voor de Johannesschool in Pijnacker
De Johannesschool telt ruim 200 leerlingen verdeeld over 8 groepen en 19 personeelsleden
Wij zoeken een directeur die:
 een onderwijskundig leider is met visie en managementvaardigheden;
 over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt;
 een teamspeler is, die op zoek gaat naar ideeën en draagvlak bij collega’s;
 besluitvaardig is;
 invulling weet te geven aan de katholieke identiteit van de school;
 meedenkt en verantwoordelijkheid neemt voor bovenschoolse zaken en bereid is tot
collegiale samenwerking in het directieteam;
 over gevoel voor humor en relativeringsvermogen beschikt;
 de opleiding tot Schoolleider Primair Onderwijs heeft afgerond of bereid is deze te volgen;
 over leidinggevende ervaring beschikt.
Wij bieden:
 een enthousiast schoolteam;
 een school in ontwikkeling;
 een school die waarde hecht aan gemeenschappelijke activiteiten;
 een school die werk maakt van een goed pedagogisch klimaat;
 een school die laagdrempelig is voor ouders;
 een goed toegeruste school in een prachtige groene omgeving;
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Esther Pleij bestuurder a.i.,
tel. 06-286 285 81 of via een e-mail naar directeur@skoppijnacker.nl
Informatie over de school is ook te vinden op de website http://www.johannesschoolpijnacker.nl
Uw sollicitatie met CV kunt u tot uiterlijk 18 mei 2018 sturen aan:
SKOP t.a.v. mevr. E.M.E. Pleij, email: hrm@skoppijnacker.nl
Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Deze advertentie is zowel intern als extern uitgezet.

