VACATURE
Op WSKO basisschool De Nieuwe Weg in Poeldijk zoeken we m.i.v. het
nieuwe schooljaar een:

Schoolcoördinator/leerkracht
(1,0 FTE)
Vernieuwingen schrikken jou niet af en uitdagingen ga je niet uit de weg.
Daar krijg je juist energie van! Je hebt ervaring in het basisonderwijs en je
wilt je graag nóg verder ontwikkelen, liefst in een leidinggevende functie.
Je bent daadkrachtig en kunt de onderwijskundige visie van de school en
de kwaliteitszorg verder ontwikkelen. Je bent in staat de brug te slaan
tussen team en directie, bent analytisch sterk en doorziet systemen van
een school snel. Klinkt dit goed? Solliciteer dan nu op de functie van
schoolcoördinator op De Nieuwe Weg!
Het werk als schoolcoördinator is gevarieerd. Je staat voor de klas, maar
bent daarnaast ambulant, zodat je veel kunt betekenen in het
management. Je begeleidt bijvoorbeeld (nieuwe) collega’s,
enthousiasmeert, inspireert en begeleidt collega’s bij vernieuwingen en
bent plaatsvervangend directeur.
Je komt terecht in een vrolijke, kleinschalige school, waar kwaliteit,
opbrengsten en open communicatie centraal staan. Engels als tweede
taal is een speerpunt van de school. De medewerkers op De Nieuwe
Weg houden van hun vak, zijn collegiaal en durven dromen te
verwezenlijken. Als medewerker van De Nieuwe Weg zul je je snel thuis
voelen!

WSKO basisschool De
Nieuwe Weg is onderdeel
van de Westlandse Stichting
Katholiek Onderwijs
(WSKO). WSKO biedt een
inspirerende werkomgeving
met zelfsturende teams,
leerkrachten die nadenken
over hun vak en inspelen op
veranderingen in de
maatschappij. WSKO benut
de kwaliteiten van
medewerkers.
WSKO heeft positieve
naamsbekendheid door
vakkundige leerkrachten die
kwalitatief onderwijs bieden
op 17 basisscholen met ca.
4.600 leerlingen. Er werken
ongeveer 460
personeelsleden, die zich
richten op een
toekomstgerichte
ontwikkeling van het kind.
Het College van Bestuur en
directeuren worden
bijgestaan door het
servicebureau van WSKO.

Voor meer inlichtingen bel je met Xander Damen, directeur, tel. 0174247166. Je sollicitatie zien wij graag voor 14 juli 2019 tegemoet.
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