
Schriftelĳke reacties voor deze functie kun je richten aan:
Dineke van der Hulst, d.vanderhulst@svp-debaanbreker.nl.

Sollicitaties zĳn welkom tot 31 augustus.
Bĳ voorkeur starten we met het voeren van gesprekken in de laatste
week voor de start van het nieuwe schooljaar.
Meer informatie: www.svp-debaanbreker.nl en

WIE ZĲN WĲ?
De Baanbreker verzorgt praktĳkonderwĳs voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Ons onderwĳs
richt zich op de ontwikkeling van competenties die leerlingen nodig hebben om een geslaagde en
kansrĳke start te kunnen maken in de maatschappĳ. We leiden op voor uitstroom richting werk
en/of richting een beroepsopleiding op het MBO. We hebben een sterk netwerk van
stagebedrĳven en zĳn trots op onze zeer goede uitstroomresultaten.

WAAR STAAN WĲ VOOR?
Ons motto: Iedere leerling van De Baanbreker kan de fases Ontdekken, Ontwikkelen en
Ontplooien doorlopen wanneer hĳ of zĳ daar aan toe is en wordt daarbĳ begeleid door docenten
die mogelĳkheden zien en geven.
De komende vier jaar staan vĳf speerpunten centraal in ons schoolplan:
● Doorlopende leerlĳnen in ons onderwĳsaanbod
● Kansrĳke uitstroomroutes
● Sterk pedagogisch en didactisch klimaat
● Begeleiding van nieuwe en zittende collega’s
● Goede leer- en werkomgeving

WIE ZOEKEN WĲ?
We zoeken een afdelingsleider voor de onderbouw met passie voor de doelgroep. Je vormt
samen met de bovenschoolse directeur en de afdelingsleider bovenbouw het managementteam
van de school. Je geeft leiding aan een deel van het docententeam. In samenwerking met het
team zorg je dat het dagelĳkse onderwĳsleerproces soepel verloopt en stem je af met het
ondersteuningsteam. Je coacht medewerkers in hun ontwikkeling. Je draagt bĳ aan de uitvoering
van onze ambities uit het schoolplan 2020-2024 en het jaarplan. Je denkt proactief mee over
bĳsturing van het schoolbeleid. Verdere portefeuilleverdeling zal plaatsvinden in overleg.

WELKE ERVARING VRAGEN WĲ?
● Hbo werk- en denkniveau.
● Ervaring met leidinggeven aan een team en/of een coördinerende rol
● Een opleiding voor schoolleider of gerichte scholing voor deelaspecten daarvan
● Inzicht in onderwĳskundige en organisatorische ontwikkelingen
● Verbindend vermogen en gericht op de ontwikkeling van teamleden
● Een sterke didactische/ AVO/ pabo achtergrond is een pré

Praktische informatie en procedure:
Wĳ zoeken een nieuwe afdelingsleider per november 2020, of zoveel eerder als mogelĳk is.
De functie is ingeschaald in schaal 12 conform de cao VO. De omvang is 0,8-1,0 fte.
Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf in dit profiel herkent, horen wĳ graag van jou.
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