DIRECTEUR (0,7 FTE)
Wij zijn basisschool ‘t Palet
Onze school ligt in een groene omgeving in de dorpskern van Heeswijk-Dinther. Onze 240 leerlingen
volgen modern, traditioneel onderwijs. Wij hebben de overtuiging dat goed onderwijs begint bij
leerkrachten die heel goed kunnen lesgeven. We willen dat onze leerkrachten een pedagogisch
klimaat creëren waarin elke leerling zich veilig voelt en zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
Leerlingen leren veel en hebben succeservaringen. Ze voelen zich fijn op onze school.

Dit ben jij
Een ruimdenkend en bevlogen teamspeler. Professioneel en gaat uit van hoge verwachtingen. Met
jouw mensenkennis en ervaring binnen het onderwijs voel je situaties goed aan. Je wilt écht
onderdeel zijn van het team en vanuit een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel werken aan
goed onderwijs. Je hebt een gezonde dosis humor mee en zorgt ervoor dat je met het team ruimte
creëert voor ontspanning.

Dit zoek jij
Samen met het team wil jij verder bouwen aan de toekomst van onze school. Op een ambitieuze
manier zet je de ingezette ontwikkelingen voort. Je volgt de onderwijsontwikkelingen, onderzoekt
wat wetenschappelijk is onderbouwd en bekijkt of het past binnen onze visie en de dagelijkse
praktijk. Je geeft sturing aan onderwijsverbeteringen en het borgen hiervan.

Wij zijn Filios Scholengroep
Voor ons zijn kwaliteit van het onderwijs en oog voor ieder kind altijd leidend. Wij zijn een
organisatie van 20 basisscholen met 4700 leerlingen en 460 medewerkers. Onze scholen staan
midden in de maatschappij en verbinden leerlingen, ouders, medewerkers en
samenwerkingspartners.
We zorgen voor een brede ontwikkeling van kinderen. Leerlingen vergaren kennis en sociale en
maatschappelijke vaardigheden die ze nodig hebben om actief te kunnen deelnemen aan de snel
veranderende maatschappij. Wij staan voor goed onderwijs in de gemeenten Bernheze, Oss en Den
Bosch: krachtig en professioneel!

Dit zoeken wij
Je hebt ervaring in het onderwijs. Je bent bekend met evidence-informed werken en Effectieve
Directe Instructie (EDI). We nodigen ook startende directeuren van harte uit om te reageren.

Dit bieden wij
We zien graag daadkracht bij onze medewerkers. Dit betekent voor jou dat je collega’s krijgt die hun
vak uitoefenen met lef, die buiten kaders denken en durven afwijken van gebaande paden. Kortom:
een inspirerende omgeving waarin jij volop de ruimte krijgt om te groeien en ontwikkelen.

Hebben we een match?
Wil jij de uitdaging aangaan? Stuur dan je motivatiebrief samen met een recent cv voor 20 juni naar
mandygeerts@filiosscholengroep.nl. De eerste gesprekken zijn 30 juni, vanaf 16.00 uur. Een
eventuele tweede gespreksronde vindt plaats op 11 juli. Een assessment kan deel uitmaken van
deze sollicitatieprocedure.

Meer informatie
Kijk op www.filiosscholengroep.nl of bel het bestuurskantoor via telefoonnummer 0412 492 000
en vraag naar Mandy Geerts of Eefje Latour.

