
 

Bouw jij mee aan het nieuwe “Wijk Speel- en leercentrum”?

Basisschool Kameleon in Goirle zoekt een nieuwe

Je krijgt een prominente rol in de doorontwikkeling naar een “Wijk Speel- en leercentrum” 0-13 jaar, 
gekenmerkt door een gepersonaliseerd aanbod, uitgaande van de talenten en ontwikkelpunten van ieder kind 
en een op male doorgaande ontwikkeling.

Wij zoeken een verbindende directeur (0,6 e), die het neerze en van ons nieuwe concept als een uitdaging 
ziet om dit samen met het team te gaan inkleuren en vormgeven. 

Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan gaan wij graag met jou in gesprek! 
We vragen nadrukkelijk ook ambi euze bouwcoördinatoren, teamleiders en leidinggevenden van buiten met 
onderwijsaffiniteit om te reageren. 

Mail uiterlijk 16 mei a.s. jouw mo va ebrief en CV naar info@ nekejansen-eco.nl.
Wil je meer informa e over de vacature, neem dan contact op met Tineke Jansen: 06 51044552.
 
De eerste gespreksronde vindt plaats op 1 en 2 juni tussen 18.00 uur – 22.00 uur, de tweede gespreksronde 
vindt plaats op 9 juni tussen 18.00 uur - 21.00 uur.
Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure en vindt plaats op 15 
juni.

Acquisi e naar aanleiding van deze adverten e wordt niet op prijs gesteld.

Je bent een daadkrach ge leider met ervaring in het begeleiden van verandertrajecten.
Je kunt rich ng en sturing geven in combina e met loslaten en je weet de zelfsturing te bevorderen.
Je kunt flexibel meebewegen en dur  te begrenzen.
Je bent onderdeel van een gedreven team met veel talent en capaciteiten en daagt ons uit om onze 
talenten maximaal in te ze en en te ontwikkelen.
Jij vertelt met jouw sterke communica es jl en netwerkvaardigheden ons verhaal aan de buitenwereld 
en je levert een bijdrage aan het kantelen van de beeldvorming.
Je vertegenwoordigt de school en de s ch ng in bestuurlijke samenwerking binnen de regio.
Je maakt als directeur ac ef onderdeel uit van het bovenschoolse direc eberaad van Edu-Ley en je bent 
inzetbaar voor bovenschoolse taken.
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