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BIJLAGE 1
Eenbes Basisonderwijs
Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs aan
ongeveer 5100 leerlingen, verdeeld over 25 scholen, wordt er een stevige basis meegegeven.
De scholen van de Eenbes staan in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek
Functieomschrijving directeur De Appelgaard:
en Nuenen.

- Geeft leiding aan het schoolteam van kindcentrum De Appelgaard.
- Bevordert en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs.
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de identiteit van de school en het gewenste pedagogische klimaat.
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de vorming van respectvolle, zelfbewuste en sociale mensen met sterk ontwikkelde cognitieve
en huishoudelijk beleid van de school.
vaardigheden die actief deel uitmaken van de maatschappij. Het is onze ambitie dat wij hoge opbrengsten
- Draagt zorg voor het mede voorbereiden en uitvoeren van het personeels-, financieel, onderwijsinhoudelijk en facilitair
realiseren, door goede samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Wij willen ervoor zorgen
beleid van De Appelgaard en van de Eenbes organisatie.
dat
kinderen verantwoording
nemen
voor
hun
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vanvaardigheden
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eeuw
eigen maken.
zijn vaardigheden
- Onderhoudt
interne- Dat
en externe
contacten. zoals: samenwerken, kritisch denken en communiceren.

Met onze partner zorgen we voor een veilige en stimulerende omgeving. Elk kind krijgt de kans om zich
Functie-eisen
directeur We
De werken
Appelgaard
optimaal te ontwikkelen.
samen: met Kinderopvang De Grabbelton.
-Voor
HBO/academisch
werk- verwijzen
en denkniveau.
meer informatie
we naar https://www.klokhuisgeldrop.nl
- Een afgeronde schoolleiders- of andere managementopleiding die voldoet aan de eisen van het Schoolleidersregister, of
studerend hiervoor.
- Communicatief vaardig, toegankelijk, duidelijk en integer.
- Daadkrachtig en besluitvaardig, waarbij een juiste balans wordt gevonden tussen de belangen van kinderen, ouders,
inspectie, medewerkers en collega-scholen.
- Vaardig in het leggen van verbindingen met de medewerkers, ouders, leerlingen en collega-directeuren;
- Bekwaam in het meenemen van het team in de ontwikkelingen die nu en in de toekomst op de school afkomen;
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en bevlogen leerkracht. We hebben zowel voor fulltimers als voor
- Zichtbaar als authentiek leider voor alle geledingen binnen de school;
parttimers mogelijkheden.
- Kan zich vinden in de speerpunten van de school en deze mee ontwikkelen, voortzetten en uitdragen;
- Aanspreekpunt voor medewerkers van het team, voor de ouders van de leerlingen en voor de partners in de omgeving van
Wij zoeken iemand die:
de school;
 Samen met een gedreven team aantrekkelijk onderwijs wil (vorm)geven.
- Ambassadeur van de school naar buiten.

Kom jij ons gezellige team versterken?



Open staat voor én kansen ziet in groepsdoorbrekend werken.



Voor rust, duidelijkheid en structuur zorgt.



Het welbevinden van de kinderen voorop heeft staan.



Plezier in ontdekken, experimenteren en leren doorgeeft aan de kinderen.



Oog heeft voor en kan handelen naar wat een kind (extra) nodig heeft om zich door te ontwikkelen.



Goed kan samenwerken.
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Basisschool De Raagten | Otterweg 31, 5741 BC Beek en Donk
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1 goede communicatieve vaardigheden beschikt.
 Over
Eenbes
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 Feedback kan geven en ontvangen.

Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs aan
 leerlingen,
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- Bevordert en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs.
+ De route die Eenbes Basisonderwijs volgt, voor de kinderen en de leerkrachten op de
meike.walravens@eenbes.nl.
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- Bevordert een open en klantvriendelijke houding naar ouders en leerlingen van De Appelgaard.
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optimaal te ontwikkelen. De samenwerkende partners zijn: Basisschool De Raagten, GOO Kinderopvang en GOO
.- Conformeert zich aan het strategisch beleid zoals opgenomen in het Koersplan 20/25 van Eenbes Basisonderwijs.
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meer op het individu en prestaties. In ons kindcentrum zoeken we een goede
balans. Enerzijds komen we sterk tegemoet aan de individuele ontwikkelingsbehoefte van het kind. Anderzijds laten we
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- Een afgeronde schoolleiders- of andere managementopleiding die voldoet aan de eisen van het Schoolleidersregister, of
studerend hiervoor.
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- Communicatief
vaardig, toegankelijk, duidelijk en integer.
Uiteraard voldoe je aan de basiscompetenties voor een schooldirecteur, zie hiervoor de bijlagen.
- Daadkrachtig en besluitvaardig, waarbij een juiste balans wordt gevonden tussen de belangen van kinderen, ouders,
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- Zichtbaar als authentiek leider voor alle geledingen binnen de school;
team.
- Kan zich vinden in de speerpunten van de school en deze mee ontwikkelen, voortzetten en uitdragen;
- ‘Onze directeur ’heeft realistische verwachtingen, is er ook voor de kinderen, past binnen de visie van de school van de
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- ‘Onze
directeur ’houdt zich aan afspraken, kan direct, duidelijk en met respect communiceren en is een ‘boegbeeld ’voor de
school.
- Ambassadeur
van de school naar buiten.
- ‘Onze directeur ’pakt zijn/haar rol met balans tussen overleg en knopen doorhakken. Staat open voor feedback en geeft
feedback. Onderbouwt en geeft openheid van beslissingen en voert geen top down beleid.
- ‘Onze directeur ’geeft teamleden mandaat om kennis / expertise te delen en zet teamleden in hun kracht.

Planning
-

Reactietermijn eindigt 11-02-2022; U kunt uw reactie mailen naar bestuurssecretariaat@eenbes.nl
Op donderdag 17-02-2022 vanaf 18.00 is de 1e gespreksronde met de geschikte kandidaten.
Op dinsdag 22-02-2022 vindt een eventueel 2e gesprek plaats op De Raagten.
Het arbeidsvoorwaardengesprek is gepland op 25-02-2022 om 16.00 uur.
Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. Van Haaren, hij is te bereiken via 040-2868115

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data!

