Voor Jenaplanschool de Buizerd zijn we per 1 augustus 2019 op zoek naar een

Teamleider (0,8 WTF: 0,4 teamleider en 0,4 flexibele inzet)
Jenaplanschool de Buizerd als leef- en werkgemeenschap
Op onze Jenaplanschool werken en leren we veel samen. We zijn elke dag met elkaar in
gesprek en nemen de ruimte om te spelen en te vieren. In onze heterogene stamgroepen is
ieder kind uniek en worden kinderen uitgedaagd en gestimuleerd om naar hun beste kunnen
te presteren op alle gebieden. Leren gaat makkelijker in groepen waarin kinderen met
verschillende leeftijden zitten. We willen niet omgaan met verschillen, maar uitgaan van
verschillen. Dan kun je van elkaar leren. Daarom kent een Jenaplanschool stamgroepen in
plaats van jaarklassen. In onze stamgroepen zitten kinderen van twee verschillende leerjaren
bij elkaar. Onze groepen zijn ingericht als schoolwoonkamer, een plek waar je je thuis voelt
en waar je kunt kiezen met wie en waar je werkt. Op onze Jenaplanschool leren we kinderen
op een rechtvaardige en vreedzame manier met verschillen en tegenstellingen om te gaan.
De Buizerd is onderdeel van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is een stichting voor
katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de
gemeente Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen
in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg,
Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 basisscholen tellen ongeveer
3400 leerlingen. De stichting heeft een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van
Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van hun
school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij leveren een actieve bijdrage aan de
beleidsontwikkeling van de stichting.
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere
school haar eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere
school krijgt binnen de stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden
van de samenwerkingsstichting Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus,
verbonden en open.
Teamleider op de Buizerd
De gewenste teamleider is directielid, is hiervoor opgeleid, ondersteunt de directeur bij de
verschillende taken, verantwoordelijkheden en (Jenaplan)ontwikkelingen. Daarnaast is de
teamleider een krachtig persoon die op een natuurlijke manier de directie van de school kan
vertegenwoordigen. Hij/zij maakt deel uit van een compacte staf van directeur-teamleiderintern begeleider. Om de lijnen kort te houden en tegelijk de structuur te versterken heeft
elk staflid zijn of haar focus. De directeur volgt de verschillende werkgroepen in school en

richt zich op onderwijsontwikkeling en kwaliteit. De teamleider heeft extra oog voor de
processen van alledag via de bouwcoördinatoren. De intern begeleider heeft
verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg, begeleiding leerkrachten en stuurt de
onderwijsassistenten aan. De staf ziet en spreekt elkaar door de week heen, zodat alles en
iedereen in beeld is. Daarnaast schuiven de bouwcoördinatoren maandelijks aan bij de staf.
We zijn op zoek naar iemand die
• Een krachtige persoonlijkheid heeft
• Actief meewerkt aan de doorgaande Jenaplanontwikkeling en bereid is daarvoor
scholing te volgen;
• Nieuwsgierig is, een brede ervaring heeft en open in het leven staat;
• Een proactieve houding heeft en durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen;
• Goed overzicht kan bewaren, overwogen beslissingen neemt en afspraken kan
monitoren.
• In gesprekken met leerkrachten, kinderen en ouders in staat is tot de kern te komen
en zowel empathisch als duidelijk kan communiceren;
Daarnaast heb je
• Een duidelijke affiniteit met het Jenaplanonderwijs;
• Ervaring in lesgeven aan (stam)groepen, kwaliteitszorg en het begeleiden van
leerkrachten (pré)
• Een relevante ervaring op minimaal Hbo-niveau of je bent bereid die te volgen.
Wij bieden jou
• Een uitdagende en afwisselende baan;
• De kans om je als leider verder te ontplooien;
• Tijd en middelen om je te professionaliseren;
• Participatie in Kans & Kleur-netwerken en Kans & Kleur-opleidingen;
• Een contract voor 0,8 WTF (32 uur) bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur voor
de periode van één jaar.
• Bij voldoende functioneren uitzicht op een vast dienstverband;
• Een salaris in AB-schaal; inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en huidige
salaris.
Enthousiast geworden?
Dan zien we je reactie graag tegemoet! Je kunt je motivatie en CV tot en met vrijdag 24 mei
sturen naar Bart Loman, directeur van de Buizerd. E-mailadres: bart.loman@kansenkleur.nl.
Ook voor inhoudelijke vragen kun je bij hem terecht.
De gesprekken worden gehouden van maandag 27 t/m woensdag 29 mei, dit kan ook onder
schooltijd zijn. Verzoek om hier rekening mee te houden.
Aan de gesprekken nemen deel: een vertegenwoordiger van de MR, een staflid, een
leerkracht, de directeur en een collega-directeur van de stichting.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben
interne kandidaten voorrang in het proces. Het overleggen van een geldig VOG is verplicht
bij indiensttreding.

