PROHLES; dé stichting voor Protestants Christelijk en Hervormd
basisonderwijs te Katwijk zoekt met ingang van uiterlijk 1 mei 2019

Een koersvaste directeur
De Oranjeschool is een aantrekkelijke
Hervormde
(Protestants
Christelijke)
basisschool in Katwijk.

Een betrokken, hecht en professioneel
team verzorgt kwalitatief uitstekend
onderwijs aan ongeveer 225 leerlingen.

Onze school streeft naar onderwijs op
maat, zodat ieder kind de kans krijgt zich
optimaal te ontplooien. Op zelfstandigheid
en samenwerking wordt een steeds groter
beroep gedaan.

De Oranjeschool valt onder het bevoegd
gezag van de stichting Prohles. Dit is een
gezonde, zelfstandige organisatie die zich
richt op hoogstaand onderwijs en passende
zorg voor elke leerling.

voor basisschool “De Oranjeschool” te Katwijk.
Wij verstaan daaronder iemand die:
 een onderbouwde en inspirerende visie op protestants christelijk /
hervormd basisonderwijs heeft.
 het team ruimte geeft voor creativiteit, eigen initiatief en
ontplooiing.
 daar open en duidelijk over communiceert. Hij of zij is stimulerend
en staat open voor de mening van een ander.
 een duidelijke visie heeft en stuurt op resultaten.
 de ingezette koers kan vasthouden.
 aantoonbare ruime ervaring in het primair onderwijs heeft, bij
voorkeur als directeur.
 een afgeronde opleiding tot schoolleider heeft of bereid is deze te
volgen.

Wij bieden:
 een fijne, professionele werkomgeving en een goed functionerend
MT.
 een functie van 0,8 - 1,0 fte in schaal DB conform de CAO PO.
 ondersteuning vanuit het bestuurskantoor op gebied van HRM,
onderwijskwaliteit, financiën en onderhoud.

Informatie en sollicitatie:
Het volledige profiel van de functie en informatie over de school en de
stichting kunt u vinden op de websites: www.oranjeschoolkatwijk.nl en
De 12 scholen van stichting Prohles www.prohles.nl.
handelen
vanuit
een
christelijke
levensovertuiging. Dit wordt ook verwacht
van de Raad van Beheer en alle
medewerkers.

Ook de leerlingen doen een oproep: bekijk op de schoolsite hun
videoboodschap.
U kunt uw sollicitatie en CV sturen (bij voorkeur digitaal) naar:
Benoemingscommissie De Oranjeschool,
t.a.v. R.P.R. Venema MES RDO®, Directeur-Bestuurder,
Abeelplein 40, 2225 NH Katwijk. E-mail: rindert.venema@prohles.nl
Uw reactie dient uiterlijk 11 februari 2019 in ons bezit te zijn. De
gesprekken vinden plaats op 13 en 14 februari 2019. Een assessment
(management drives-test) kan deel uitmaken van de procedure.

