Zeeuwse basisschool zoekt een

Directeur - 0,4 FTE
Het bestuur van De Zandbaan te Rilland zoekt zo spoedig mogelijk
een enthousiaste en ervaren directeur (0,4 FTE)

We zoeken een persoon die…
in leer en leven de grondslag van de school van harte onderschrijft
en bij voorkeur belijdend lid is van de Gereformeerde Gemeenten;
als directeur in staat is op inspirerende wijze leiding te geven aan het
onderwijs en de organisatie van de school, beleid te ontwikkelen en
uitvoering te geven aan het onderwijsproces, personeelsmanagement, financiën en beheer;

De Zandbaan
De Zandbaan is de kleinste
reformatorische school van
Zeeland en staat aan de rand
van het dorpje Rilland.
Circa 60 leerlingen, die verdeeld
zijn over drie combinatiegroepen, bezoeken de school.
Het team bestaat uit 10
enthousiaste personeelsleden.

bij voorkeur ervaring heeft in het leidinggeven aan een basisschool;
op hoofdlijnen denkt en goede communicatieve vaardigheden bezit;
voeling heeft met de praktijk en op samenwerking gericht is;
zichzelf herkent in de profielschets, welke op te vragen is bij de
secretaris van het schoolbestuur.

Wij bieden...
een benoeming in schaal DB;
een enthousiast team dat graag samenwerkt met een professioneel en empathisch leider;
administratieve en secretariële ondersteuning;
een school die bestuurlijk is aangesloten bij de VGS en Colon.
eventueel de mogelijkheid tot een ruimere benoeming in samenwerking met een andere
school in Colon verband

Op zoek naar meer informatie?
bezoek dan de website van de school www.zandbaan.nl voor
een eerste indruk.
dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het
bestuur, dhr. J.A. Hoekman, tel. 06 – 5326 6125 of met de
directeur (interim) dhr. G. van de Weerd, tel 06 - 5574 6726.

Uw reactie…
zien we met belangstelling tegemoet. Uw sollicitatiebrief met
Curriculum Vitae kunt u richten aan:
de secretaris van het bestuur van De Zandbaan,
dhr. A.J. Verhoeven
Broekestraat 12
4411 CR Rilland
secretaris@zandbaan.nl

Tot slot…
Een assessment kan deel uitmaken van deze procedure, de
sollicitatiecode van de VGS is van toepassing.
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