Vacature

Adjunct- directeur (wtf 0,9 – 1,0)
OBS Joseph Haydn
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

17 juni 2022
03 juli 2022
22.212

De Joseph Haydnschool is een openbare basisschool met 4 locaties gevestigd in Groningen, in de wijk Helpman.
In totaal telt de school ± 660 leerlingen, verdeeld over 27 groepen, en ongeveer 44 personeelsleden.
De activiteiten van de school richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van
wederzijds respect, waardering en vertrouwen.
Onze visie: een krachtige leeromgeving creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot sterke
sociale burgers, die staan voor een duurzame, democratische en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen
een passende rol inneemt.
Het team creëert een stimulerende leeromgeving en een breed onderwijs aanbod. Door rekening te houden met
individuele verschillen, geven we alle leerlingen een stevige basis en een zo breed mogelijke vorming mee onder
het motto: Goed in de basis/ Breed in de ontwikkeling!
De school kent hierin 5 pijlers:
- Engelse les vanaf groep 1/2
- een uitgebreid kunst en cultuurprogramma
- een programma voor wetenschap en techniek (de KUBUS school)
- een programma voor digitale geletterdheid
- een programma voor zeer talentvolle/hoogbegaafde leerlingen (voltijd HB afdeling)
Plaats in de organisatie
De adjunct- directeur maakt deel uit van het managementteam en neemt de verantwoordelijkheid voor de
dagelijkse gang van zaken op de locatie en is hiermee het directe aanspreekpunt voor leerkrachten. De adjunctdirecteur geeft (mede) vorm aan de inrichting, uitvoering en evaluatie van het primaire onderwijsproces
(inclusief gesprekkencyclus met leerkrachten), geeft invulling en uitvoering aan één of meer toegewezen
beleidsterreinen en draagt actief bij aan de continue schoolontwikkeling. De twee adjunct- directeuren vervangen
de directeur bij haar afwezigheid.
We zoeken iemand per 1 augustus die:
op de hoogte is van onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen;
initiatiefrijk is;
bereid is voluit te gaan voor de schoolontwikkeling
resultaatgericht (samen)werkt en goed kan schakelen;
ICT vaardig is;
de Engelse taal beheerst;
plezier heeft in lesgeven;
oog heeft voor de talenten van teamleden en leerlingen;
met het Bardo personeel systeem kan werken;
in staat is een prettig klimaat te scheppen, waarbinnen het team, de kinderen en ouders zich betrokken,
gemotiveerd en gewaardeerd voelen;
communicatief vaardig en positief is;
vaardig is in het leggen en onderhouden van contacten met ouders, maatschappelijke instellingen en andere
organisaties rondom de school;
belangen, tegenstellingen en verschillen van opvatting herkent en hiermee om weet te gaan;
beschikt over de competenties: stressbestendigheid, daadkracht en besluitvaardigheid, zelfkennis,
inlevingsvermogen en humor.
We vragen aan opleiding en werkervaring:
onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs, bij voorkeur aangevuld met een afgeronde middenmanagent
opleiding dan wel de algemene schoolleidersopleiding;
werkervaring als leerkracht in het basisonderwijs heeft;
ervaring heeft met leiding geven binnen een basisschool.

We bieden:
de kans om leiding te geven binnen een bloeiende school;
een werkplek binnen een veelzijdig en enthousiast team;
enthousiaste leerlingen en betrokken ouders;
een dynamische omgeving.
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal A11 van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 5.087,- bij een volledige aanstelling.
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van
meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook
zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.
Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan
ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend
aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In
het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.
Informatie over de school vind je op de website: www.josephhaydn.nl.
Meer informatie over de functie is in te winnen bij Saskia Havinga (directeur) via s.havinga@o2g2.nl of
via 050 – 321 04 33 of 06 - 51 17 79 32.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

