Stichting Keender zoekt per 1 maart 2022 een:

Directeur basisschool Los Hoes
De andere basisschool in Haaksbergen

0,8 fte (m/v)
Basisschool Los Hoes is een humane school die een krachtige leeromgeving creëert, waarin kinderen
worden uitgedaagd en uitgenodigd hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij staan open
voor ieder kind met respect en aandacht voor haar/zijn achtergrond.
Los Hoes is ‘anders’ omdat...
Wij werken vanuit het onderwijsconcept: Kiezen, Delen, Maken. Dit is ons uitgangspunt bij het
inrichten en ontwerpen van de leeromgeving en de basis van waaruit wij de ontwikkeling van
kinderen omschrijven.
We het eigenaarschap van kinderen vergroten o.a. met behulp van het gedachtegoed van The
Leader in Me.
Kinderen binnen hun eigen mentorgroep leren en werken, maar ook elke dag met andere
kinderen uit hogere of lagere groepen binnen de bouw samenwerken tijdens Kansrijke Taal en
Wereldoriëntatie.
We in gesprek gaan met kinderen over hun leerproces en kinderen hun eigen digitale portfolio
bijhouden.
Meer informatie over de school is te vinden op www.bs-loshoes.nl.
Wil jij bijdragen aan vernieuwend onderwijs in een ander onderwijsconcept; dan zijn we op zoek naar jou!

De functie
Als directeur werk je binnen de bestuurlijke kaders van Stichting Keender en ben je integraal
verantwoordelijk voor het functioneren van de school. De taken en verantwoordelijkheden staan
beschreven in het managementstatuut. Je geeft op enthousiaste en doortastende wijze leiding aan
het team en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. Je geeft vorm en inhoud aan
het strategisch beleid zowel op stichtings- als op schoolniveau. Samen met het team creëer je een
pedagogisch en didactisch klimaat waarin kinderen zich positief kunnen ontwikkelen. Je participeert
daarnaast in het directeurenberaad en levert een actieve bijdrage aan de bovenschoolse
beleidsontwikkelingen. Je legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Wij, team en ouders van basisschool Los Hoes zoeken een directeur die:






zijn/haar eigen onderwijskundige visie weet te combineren met de visie van Los Hoes;
deze visie verder wil ontwikkelen in samenwerking met het team, ouders en kinderen;
educatief partnerschap met ouders en kinderen weet uit te dragen;
krachtig leiderschap toont, besluiten kan en durft te nemen en doelen weet om te zetten in
resultaten;
vanuit een mensgerichte benadering leiding geeft, ambitieus is en zaken weet te borgen;






op inspirerende wijze een klimaat schept waarin iedereen zich gemotiveerd, gestimuleerd en
gewaardeerd voelt;
op een open wijze communiceert, toegankelijk en betrokken is en hiernaar handelt;
open-minded is en ‘out of the box’ kan denken;
inhoudelijke samenwerking en afstemming opzoekt met de kinderopvang.

Wij, kinderen van basisschool Los Hoes, zoeken een directeur die:
 betrokken is bij de Kinderraad en actief meedoet en meedenkt bij de vergaderingen;
 humor heeft;
 behulpzaam is;
 rechtvaardig is;
 kritisch kan zijn;
 de inbreng van kinderen waardeert;
 complimenten geeft.
Wij bieden de directeur:
 een school met een open cultuur en een fijne sfeer;
 een grote betrokkenheid van het team, de ouders en de kinderen;
 een actieve, betrokken MR, OR en Kinderraad;
 een school met een open communicatie tussen directie, mentoren, ouders en kinderen;
 een school die onderwijskundig vernieuwend is en in ontwikkeling blijft;
 een gedreven en gemotiveerd team dat proactief denkt en handelt;
 een opleidingsschool waarbij stagiair(e)s een belangrijke plek hebben.
Werken bij Keender
Je krijgt als integraal directeur bij Keender veel ruimte en vrijheid om invulling te geven aan je werk.
Vanuit je expertise lever je een bijdrage op verschillende aandachtsgebieden. Binnen Keender
kennen we een laagdrempelige werksfeer en zijn er veel professionaliseringsmogelijkheden. We
bieden je bij Keender veel ruimte om je ambities waar te maken! Wil je meer weten over Keender
dan verwijzen we je graag naar www.keender.nl.
Procedure en tijdpad
 Schriftelijke reacties voorzien van CV kunnen uiterlijk 10 maart 2022 worden gestuurd naar
Stichting Keender t.a.v. BAC (benoemingsadviescommissie) Bs Los Hoes, Postbus 35, 7480 AA
Haaksbergen of mailen naar dhr. R. Nolten, P&O adviseur, via email: r.nolten@keender.nl.
 De gesprekken zijn gepland op maandag 21 maart 2022.
 Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
 Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Roel Nolten (P&O adviseur) via email: r.nolten@keender.nl.

De privacyverklaring sollicitanten is te vinden op onze website via www.keender.nl/privacyverklaringsollicitanten

