PROFIELSCHETS

talentvolle

		teamleider
Ons team wil, op grond van de Bijbel en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften,
werken aan de ontwikkeling van alle ruim 600 leerlingen die onze school bezoeken. Wij
zijn op zoek naar een teamleider die met overtuiging aan dit doel wil bijdragen. In deze
profielschets geven we aan wat voor type persoonlijkheid wij zoeken.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
•
•
•
•

Een mensgerichte teamleider die relatie weet te leggen met alle mensen binnen de organisatie
en vooral met de collega’s in de bouwgroep
Een leidinggevende die de processen doelgericht kan aansturen en oog heeft voor de
samenhang ervan
Een vakman/vakvrouw die een doordachte visie heeft op goed onderwijs binnen onze school
en deze ook weet te vertalen naar de praktijk in de klas
Een persoon die weet waarvoor hij/zij staat, maar ook kan omgaan met verschillen in meningen
en gedachten
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WIJ VERWACHTEN DAT DE TEAMLEIDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De grondslag van de school met volle overtuiging onderschrijft
Zich committeert aan de inhoud van het identiteitsbeleid zoals het bestuur dat voorstaat
Het identiteitsbeleid actief uitdraagt en voorleeft
Constructief kan samenwerken in het managementteam
Verantwoordelijkheid wil dragen voor één of meerdere schoolbrede beleidsterreinen
Actief meewerkt aan het bouwen aan een professionele schoolcultuur
Het onderwijs binnen de eigen bouw integraal coördineert
Op een transparante manier leiding geeft aan de teamleden en hun professionele ontwikkeling
stimuleert
Verantwoordelijkheid wil dragen voor het onderwijskundig beleid en de uitvoering daarvan in
de eigen bouw
Voor een gedeelte van de week les geeft in de eigen bouw
Mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid, grenzen en eisen stelt

WIJ BIEDEN DE TEAMLEIDER
•
•
•
•

Een (grote) school waarin volop ontwikkeling plaatsvindt
Een klimaat waarin ruimte is voor eigen inbreng
Een team waarin het goede gezocht wordt voor de kinderen en voor elkaar
Een managementteam dat gekenmerkt wordt door onderling vertrouwen

WAT ONS BETREFT KAN DE TEAMLEIDER
• Goed communiceren en luisteren
• Doelgericht, ordelijk en systematisch werken
• Zich inleven in anderen
• Sturen op gedrag en inhoud
• Reflecteren op het eigen handelen
• Een lerende houding aannemen

OM DIT WAAR TE MAKEN HEEFT DE TEAMLEIDER
• Een HBO+ werk- en denkniveau en een PABO-diploma, liefst aangevuld
met managementgerichte cursussen (of bereidheid deze te volgen)
• Minimaal drie jaar ervaring als leerkracht
• Kennis van (vak)didactiek en pedagogiek
• Kennis van onderwijskundige concepten en trends
• Voldoende ICT-vaardigheden
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OVER DE FUNCTIE
•
•
•

Van de teamleider wordt verwacht dat hij/zij minimaal vier dagen werkt
De teamleider is een lijnfunctionaris
De keuze van bouwgroep is bespreekbaar

VAN HARTE WELKOM
Heeft u/ heb jij belangstelling of wilt u/wil jij gewoon even kennismaken? Bel dan naar onze
directeur dhr. B. Paanstra, 06-21390433. Uw/jouw sollicitatiebrief kan gestuurd worden naar
bpaanstra@rehobothsch.nl. Een assessment maakt deel uit van de procedure.
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