De Prins Willem Alexanderschool (PWA) is een christelijke basisschool in Barneveld. Wij zijn
gehuisvest in een modern, nieuw gebouw waar aan 180 leerlingen onderwijs wordt gegeven.
Ook hebben wij een eigen peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf
2.5 jaar. In deze prachtige school biedt een betrokken en stabiel team inspirerend onderwijs
met oog voor ieder kind. We werken met 22 gemotiveerde en enthousiaste collega’s aan
continue verbetering van ons onderwijs.
De Prins Willem Alexanderschool maakt samen met zes andere scholen onderdeel uit van
Stichting Hervormde Scholen De Drieslag. Deze stichting met scholen in de gemeente
Barneveld, De Glind, Terschuur en Hoevelaken geeft aan ruim 1300 leerlingen kwalitatief
onderwijs vanuit het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel. Voor deze mooie school zoeken
wij een:
Directeur (M/V)
(0,6 – 1,0 fte in overleg)
Als onze nieuwe directeur maak je, samen met het team, ons onderwijs toekomstbestendig. Dit
vraagt om een heldere visie en krachtige aansturing. We zoeken iemand die mogelijkheden
ziet om onze school te laten groeien in leerlingenaantal. Iemand die duidelijk leiding geeft aan
het team, goed kan communiceren en zichtbaar is voor kinderen, het team en de ouders. Je
hebt een open houding en toont inlevingsvermogen richting alle betrokkenen Je prioriteert
waar nodig en borgt reeds in gang gezette ontwikkelingen met ons.
Wij zoeken een directeur die:
- de school naar binnen en buiten met elan presenteert en vertegenwoordigt;
- humor heeft, kan relativeren en in staat is om te motiveren en inspireren;
- geordend en gestructureerd te werk gaat en kennis heeft van zaken met betrekking
tot financiën;
- een relevante studie heeft afgerond of bereid is om deze te volgen;
- ervaring heeft als leidinggevende in het onderwijs;
- in woord en daad christen is en betrokken bij een Protestants Christelijke gemeente.
Wij bieden:
- een stabiel, gezellig en positief meedenkend team;
- een werkomgeving waarin betrokkenheid en geloofwaardigheid dagelijks merk- en
zichtbaar zijn;
- een nieuw gebouw waar gewerkt wordt met moderne methodes en ICTvoorzieningen;
- inschaling in salarisschaal DB.
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie op
www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Heb je vragen of wil je voordat je solliciteert eerst
telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Henk Boersema (adviseur werving) op 06-51599801
(ook ‘s avonds bereikbaar). Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 21 mei 2018 via deze
sollicitatielink.

