Profiel vacature directeur Stichting Eduquaat
Ten behoeve van: OBS De Uitkijktoren in Weert: wtf 0,6 (drie dagen), M/V
Stichting Eduquaat is verantwoordelijk voor het onderwijs op zeven reguliere basisscholen
voor openbaar en katholiek onderwijs in de gemeente Weert. Eduquaat telt ruim 1700
leerlingen en heeft ongeveer 140 medewerkers. Met ingang van 1 december 2019 (of
eerder) zijn bestuur en school op zoek naar een nieuwe directeur.
Onze opdracht
Kinderen van nu, vormgevers van de toekomst!
Wij vormen één wereld, op weg naar de vreedzame, duurzame samenleving die wij willen
zijn. Wij zijn een veilige oefenplaats voor jouw groei. Wij begeleiden bij het ontdekken van
jouw kansen en het ontwikkelen van jouw talenten. Wij doen dit spelend-wijs, eigen-wijs en
eigen-tijds.
Onze school
OBS De Uitkijktoren telt nu ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over 7 groepen en is samen
met Humankind Kinderopvang gehuisvest in een gebouw dat middenin de wijk Boshoven
staat. De ouder- en leerlingenpopulatie is een goede afspiegeling van de veelkleurige
Nederlandse samenleving en de omgeving van de school. OBS De Uitkijktoren is een
laagdrempelige school die in verbinding staat met de omgeving. De school maakt samen met
de Odaschool en Humankind Kinderopvang deel uit van het samenwerkingsproject 3hoven.
Het is de bedoeling dat de drie partners, onder begeleiding van een projectleider, hun
samenwerking de komende jaren steeds verder uitbouwen.
In de toekomst zullen de twee scholen, samen met kinderopvang en wellicht andere
partners, in een nieuw, multifunctioneel gebouw gehuisvest worden. In een onlangs
verschenen onderzoeksrapport zijn draagvlak en ambities wat betreft de huidige en
toekomstige samenwerking onder medewerkers, ouders en kinderen onderzocht en vertaald
in conclusies en aanbevelingen richting de toekomst.
Ons concept: Kijkop!
OBS de Uitkijktoren gaat uit van de talenten en mogelijkheden van kinderen en leerkrachten.
De school kent een onderbouwunit (leerjaar 1-2), middenbouwunit (leerjaren 3-4-5) en een
bovenbouwunit (leerjaren 6-7-8). De centrale hal is volledig ingericht op het concept. In de
onderbouw gaan we uit van een vast gezicht voor de groep. In de middenbouwunit zoeken
we naar een combinatie van een vast gezicht voor de groep en op momenten de inzet van
leerkracht als vakspecialist. In de bovenbouwunit wordt de inzet van vakspecialisten
uitgebreid. Elke middag werken kinderen binnen een carrousel. Ze volgen een aantal vaste
en verplichte leerprogramma's plus een aantal keuzeprogramma's. Zowel kinderen als
leerkrachten zijn enthousiast over deze aanpak en uiterst gemotiveerd.

De kinderen hebben veel en intensief contact met de leerkrachten. Binnen de bouwunits zijn
de teamleden samen verantwoordelijk voor elk kind. Er zijn twee IB-ers, die de ondersteuning van kinderen begeleiden en monitoren. Elk kind heeft een mentor, die tevens
eerste aanspreekpunt is voor ouders. Ouders worden betrokken bij processen; ouders zijn
partner.
Ons team
Het team is deskundig, ervaren en op zoek naar een professioneel leider. Vanuit kennis en
een heldere visie gaan team en directeur samen stappen zetten in de gewenste schoolontwikkeling en in het uitbouwen van de samenwerking met de partners binnen 3hoven.
Het team staat daarbij open voor nieuwe ontwikkelingen en wil zich positief blijven
profileren binnen de stichting en in de wijk. Het team is op zoek naar een directeur die
daadkracht toont, richting geeft en daarbij voldoende ruimte geeft. Samen met de IB-ers
vormt de directeur het managementteam.
Onze stichting
Daarnaast is het team op zoek naar een leider die op stichtingsniveau, samen met de
bestuurder en collega-directeuren, een actieve en inhoudelijke bijdrage levert aan de
verdere ontwikkeling en uitvoering van nieuw (strategisch) beleid van de stichting.
Samen met de collega-leidinggevenden van de Odaschool en Humankind Kinderopvang ziet
de nieuwe directeur het als een uitdaging om inhoud en betekenis te geven aan de
samenwerking binnen 3hoven en de daarbij horende stichtingen.
De nieuwe directeur is een professioneel leider die....
- een duidelijke visie heeft op onderwijs, -innovatie en brede schoolontwikkeling;
- kennis heeft van onderwijs, personeelsbeleid en financiën;
- oprechte belangstelling toont voor kinderen, collega’s en ouders en daarnaar handelt;
- toegankelijk en zichtbaar is;
- open en transparant communiceert;
- waarborgt waar team en ouders voor staan en daar kritisch naar durft te kijken;
- de kwaliteit van anderen in beeld heeft en deze zoveel mogelijk inzet;
- al ervaring heeft in leidinggeven en bereid is zich hierin verder te ontwikkelen;
- kaders stelt en daarnaast voldoende ruimte geeft; een goede balans tussen draagvlak en
daadkracht;
- structuur biedt;
- een echte verbinder is;
- weet hoe de school zich binnen 3hoven op positieve wijze kan profileren;
- gediplomeerd basis- en vakbekwaam schoolleider is of bereid is deze opleiding te volgen.

Wat hebben wij te bieden?
- Een ambitieuze school met gemotiveerde kinderen, hardwerkende teamleden en
betrokken ouders;
- Een organisatie die professionalisering stimuleert;
- Een dienstverband bij Eduquaat (wtf 0,6);
- Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Primair Onderwijs;
- Salarisschaal DA.
Informatie procedure
De sollicitatiegesprekken vinden door een benoemingsadviescommissie plaats in de
avonduren in week 36 (2 – 6 september) en week 37 (9 – 13 september).
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure en volgt na de benoeming.
Het assessment vindt plaats in week 39 (23 – 27 september).
Algemene informatie
Voor nadere informatie over onze organisatie verwijzen wij u naar de website van Eduquaat:
www.eduquaat.nl , de website van de school: www.obsdeuitkijktoren.nl of de website van
Klassevoordeklas, de vacaturebank voor primair onderwijs in Midden-Limburg:
www.klassevoordeklas.nl
Heeft u naar aanleiding van het opgestelde profiel of een bezoek aan deze websites nog
vragen, dan kunt u contact opnemen met Frank Cuppers, bestuurder van stichting Eduquaat:
cvb@eduquaat.nl
Reageren
Gelieve uw sollicitatie vóór zaterdag 24 augustus 2019 te richten aan:
Per post:
Stichting Eduquaat
T.a.v. mevrouw H. Doensen (medewerker P&O)
Postbus 10051
6000 GB Weert
Of per e-mail: h.doensen@eduquaat.nl
BIJLAGEN:
- Onderzoeksrapport 3hoven (Rob Beaumont)
- Sollicitatiecode

