De Nutsschool in Wassenaar met 248 leerlingen is een open, kleinschalige en professionele
school die staat voor goed onderwijs! Wij zijn gehuisvest in een modern gebouw met sfeervolle
ruimtes en een eigen ontdeklab. Op onze school helpen wij leerlingen om binnen een veilige
en inspirerende leeromgeving zich creatief, cognitief en sociaal te ontwikkelen tot zelfstandige
wereldburgers. Het onderwijs op de Nutsschool Wassenaar richt zich op de optimale
ontwikkeling van het individuele kind in brede zin. Met ons zelfstandig team streven wij ernaar
elk kind ten volle te laten ontplooien. Om dat te bereiken hebben wij vakleerkrachten voor
gymnastiek, muziek, handvaardigheid, Engels, tekenen, dramatische expressie, techniek en
ICT. Wij zijn trots op het passend onderwijs voor elke leerling, het programma voor
meerbegaafden, de creatieve leeromgeving en de enthousiaste ouders!
De Nutsschool Wassenaar is een vereniging, waarvan de ouders van leerlingen de leden zijn.
Als éénpitter is het bestuur van ouders betrokken en fungeert als sparringpartner van de
directeur. De cultuur wordt gekenmerkt door korte lijnen, autonomie en besluitvaardigheid.
Voor de Nutsschool Wassenaar zijn wij per 1 juni 2019 op zoek naar een:
Directeur m/v, schaal DC (0.8 fte – 1.0 fte)
‘Enthousiaste en onderwijskundig leider’
Onze nieuwe directeur werkt met ons aan toekomstbestendig onderwijs. Je hebt oog voor
doelgerichte inzet van onze digitale middelen, zoals Snappet en je stimuleert ontwikkeling. Dit
vraagt om een heldere visie en krachtige aansturing. Jij communiceert helder, sluit aan op wat
er is en (h-)erkent verschillen en benut de diverse kwaliteiten van het team. Door ruimte te
geven behoud je eigenaarschap; en breng je kaders aan waar nodig. Vanuit jouw ervaring
heb je de kennis en kunde om met ons team verder te bouwen aan een professionele cultuur.
Wij zoeken een directeur die:
• innoveert, motiveert, relativeert en een gezonde dosis humor heeft;
• zichtbaar en toegankelijk is en duidelijk communiceert;
• op onderwijskundig vlak inspireert, kennis van zaken heeft en doelgericht werkt;
• kwaliteiten herkent en erkent en feedback kan geven en ontvangen;
• stevig in zijn of haar schoenen staat, flexibel is en achter het team staat;
• een relevante studie heeft gevolgd of bereid is deze te halen.
Wij bieden:
• een uitdagende baan in een prachtige school met mogelijkheden;
• ruime middelen om modern en toekomstgericht onderwijs verder te ontwikkelen;
• een warm en enthousiast team met gedreven (vak)leerkrachten;
• actieve en betrokken ouders en een bestuur dat graag spart en ondersteunt;
• salariëring in schaal DC cao po.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Contact
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan komen wij graag met je in contact! Deze procedure wordt
begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie over de vacature op
www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures Heb je naar aanleiding van deze oproep vragen of
interesse bel dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen (adviseur) op 06 - 13741197. Reageren is
mogelijk t/m 13 januari 2019 via deze link.

