Evangelische Basisschool De Rank zoekt een

locatieleider 0,6 fte
Ingangsdatum: 1 augustus 2020 (of z.s.m. daarna)
We zijn op zoek naar een enthousiaste leidinggevende
voor onze groeiende school. Hij of zij wordt het
aanspreekpunt voor ouders en geeft met de directeur
leiding aan het team. De meerschools-directeur is 1 dag op
De Rank. Je ondersteunt de directeur door het overnemen
van taken en hebt de mogelijkheid onderwijskwaliteit toe
te voegen en mee te ontwikkelen.
Een functieprofiel kan op verzoek toegezonden worden.
Kenmerken
- evangelisch onderwijs
- school van 5 groepen, 110 kinderen en 11 collega’s
- we werken volgens het pedagogische concept De
Vreedzame School
- schooljaar 2019-20 gestart met IPC
Wij zoeken een leider die:
- een volgeling van Jezus is en de evangelisch-bijbelgetrouwe
identiteit van de school uitdraagt, bewaakt en verder
ontwikkelt;
- actief betrokken is bij een kerkelijke gemeente;
- die teamleden verbindt door ze te zien en te waarderen;
- leiding kan geven aan opbrengstgericht werken
- leiding kan geven aan implementatie van het EDIinstructiemodel en IPC
- het leuk vindt mee te bouwen aan toekomstgericht onderwijs
Wij bieden:
- een samenwerkend team dat gepassioneerd werkt aan goed
onderwijs;
- aanstelling conform cao, salarisschaal A11
- In overleg kan er gekeken worden naar uitbreiding van fte
met lesgevende taken

Interesse?
Solliciteren op deze vacature kan t/m 4 september.

De Rank is een basisschool
met kwalitatief goed
onderwijs, waarbij het
Evangelie van Jezus
Christus centraal staat. We
hebben een fris gebouw in
Arnhem, Rijkerswoerd. Als
Evangelische school zijn we
uniek in de omgeving en
hebben een streekfunctie.
Kinderen komen uit de
ruime omgeving en uit veel
verschillende kerken.
Basisschool De Rank zal na
bestuurlijke overname in
de loop van schooljaar
20/21 aansluiten bij
Stichting De Passie. De
Passie verzorgt Evangelisch
basis- en voortgezet
onderwijs in Rotterdam,
Wierden, Utrecht en Ede.
Meer informatie:
neem gerust contact op met de
directeur,
Dhr. Erik Hendriksen
contact@ebs-derank.nl
06 57 38 15 49 (vakantie tussen
18 juli en 9 augustus)

