lev-wn
zoekt:

enthousiaste
directeur
D12 wtf 0,8 – 1,0

Voor Kleurrijk IKC in Waddinxveen (120 leerlingen)
is LEV-WN op zoek naar een directeur die inspireert en als
boegbeeld van de school fungeert.

profiel:
• J e geeft enthousiast, integraal leiding;
• je biedt stabiliteit en continuïteit;
• je hebt hart voor onderwijs
vernieuwing;
• je stelt met het MT het (meerjarig)
onderwijsbeleid op;
• je zet het team in haar kracht, biedt
structuur en neemt je teamleden mee
in ontwikkel-processen;
• je draagt zorg voor bijbelgetrouw
onderwijs en maakt de identiteit
zichtbaar;
• je bouwt aan een professionele,
open cultuur en richt je op groei in
leerlingenaantal;
• je behartigt belangen van LEV-WN in
samenwerkingsverbanden.

wij zoeken:
•E
 en oprecht christen, actief betrokken bij een kerkelijke gemeente en
werkend vanuit een levend geloof;
•e
 en directeur die het beste uit de
mensen kan halen en verbinding legt

met team, ouders en kinderen;
•e
 en directeur met een duidelijke
visie op onderwijs, kwaliteits
ontwikkeling en zorg;
•e
 en directeur die kindgericht
onderwijs realiseert;
•e
 en ervaren directeur, die daad
krachtig is en een lerende houding
heeft.

interesse
Wij zoeken een actief christen die
de bijbel als inspiratiebron heeft.
Dit is een essentiële voorwaarde,
we zien dit dan ook graag terug in je
motivatiebrief. Je sollicitatiebrief en
cv kun je, uiterlijk 16 april a.s. sturen
naar: solliciteren@levwn.nl. Voor meer
informatie bel naar Henk Eilander,
voorzitter CvB: 06 27 00 36 10.
De gesprekken vinden plaats op:
•E
 erste ronde: 11-/12-/ en 13 mei
tussen 16.00 – 20.00 uur.
•T
 weede ronde: 23-/25-/ en 26 mei,
tussen 16.00 – 20.00 uur.

Kleurrijk is een IKC met 120 leerlingen, peutergroepen en dagopvang voor
1-4. We werken vanuit het ‘waarom’: samen geloven, leren en groeien.
Het gemeenschappelijke in ons geloof laten we voorop staan. Het helpt ons bij
het maken van keuzes in ons onderwijsaanbod en hoe we naar kinderen kijken.
We zoeken dus naar een passende aanpak voor elk kind. We groeien samen naar
een steeds inclusievere leerplek. Ons team is autonoom en werkend vanuit een
grote betrokkenheid, gebaat bij transparantie en ruimte
voor samen optrekken.
Meer info? www.kleurrijk-levwn.nl

wie zijn wij?
LEV-WN bestaat uit 26 basisscholen in het westen
van Nederland. LEV-WN ziet het als haar opdracht de
ontwikkeling van het kind te stimuleren. LEV-WN
wil een veilige- en uitdagende leeromgeving
creëren waarbinnen het unieke kind zijn van
God gekregen talenten en gaven ontwikkelt.
Kijk voor meer informatie over LEV-WN en
de genoemde scholen op www.levwn.nl

