De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) bestaat uit 11 christelijke basisscholen in
Groningen en geeft onderwijs aan 3300 leerlingen. VCOG staat voor Onderwijs met Lef en Liefde. Lef staat voor
leven. Maar lef is ook moed tonen. Moedig zijn te durven veranderen, verbeteren en professionaliseren. De
liefde voor het leven en het kind is onze passie. Leren in een omgeving van liefde maakt het kind gelukkig. Dan
gaat leren spelenderwijs. Die liefde staat niet voor niets centraal in onze christelijke identiteit. Een van de 11
scholen is CBS De Wegwijzer.

CBS De Wegwijzer is op zoek naar een inspirerende

Directeur (wtf 0,8-1,0)
CBS De Wegwijzer staat midden in de wijk Selwerd en is een Vensterschool. De Wegwijzer wil
leerlingen de weg wijzen, bagage meegeven die ze nodig hebben in het leven en in hun
(school)loopbaan. Zelf-ontdekkend, in zelfstandigheid en uitgaande van wat het kind kent en kan
binnen de veiligheid van de school en de groep. Onze leerlingen worden optimaal ondersteund om
vanuit de veiligheid zich zo vertrouwd te voelen dat de juiste weg wordt gekozen.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een directeur met een brede onderwijsvisie die, samen met het team, de
ouders en leerlingen, het gezicht van de school wil worden. Een directeur met academisch werk- en
denkniveau, die bij voorkeur beschikt over een relevante schoolleidersopleiding. Iemand met passie
voor, kennis van en ervaring in het PO en de juiste ervaring om het hoogopgeleide, deskundige en
ambitieuze team te leiden en te sturen. Wij zoeken een daadkrachtig persoon die denkt in kansen en
mogelijkheden, iemand die knopen durft door te hakken, verandering kan onderbouwen en tijdens
dit proces constant oog heeft voor het team, de kinderen, ouders, de christelijke identiteit van de
school en de verbindende factor is naar andere organisaties in de wijk Selwerd. Daarnaast is de
directeur van CBS De Wegwijzer lid van het Management Team van VCOG en draagt bij aan onze
gezamenlijke doelen.
De organisatie
Binnen VCOG wordt gewerkt vanuit de principes van integraal management. Dit betekent dat de
verantwoordelijkheden in de organisatie zo dicht mogelijk bij het primair proces zijn belegd. Het
bestuursbureau draagt hieraan bij door een adviserende, ondersteunende en flexibele opstelling
gericht op het helpen bij het bereiken van de gestelde doelen.
Jouw baan?
Dan nodigen wij je uit om je motivatiebrief en cv te sturen aan Ianthe Peters
(peters@queenfishers.nl). Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Ianthe op
06-41 43 30 17*. We nodigen je uit een kijkje te nemen op de website van de school,
www.cbs-dewegwijzer.nl en de vereniging www.vcog.nl.
De sluitingsdatum voor deze vacature is donderdag 12 december a.s. Een assessment kan deel
uitmaken van de procedure.
*Queenfishers verzorgt de werving&selectie van deze vacature.

