
   
 
Teamleider bovenbouw (havo/vwo) M/V 

 

 

Context 

 

Het Cosmicus College is een multiculturele Havo/Vwo school in opbouw. De bovenbouw Havo is in het schooljaar 2010-2011 voltooid en de 

bovenbouw VWO in het schooljaar 2011-2012. Op het Cosmicus College staat actief en gedeeld burgerschap centraal. De school bevindt 

zich in een stimulerende en uitdagende omgeving waar leerlingen worden opgeleid tot verantwoordelijke jonge wereldburgers. De 

betrokkenheid van ouders, leerlingen en docenten is groot.   

 

De school telt in het schooljaar 2010-2011 ongeveer 400 leerlingen en heeft circa 40 personeelsleden. Naast de reguliere lessen zijn er op 

de school ook veel buitenschoolse activiteiten, zoals: brede-schoolactiviteiten, uitwisselingsprogramma's en excursies. 

 

De school is onderdeel van LMC voortgezet onderwijs en maakt deel uit van de divisie havo/vwo met vijf andere havo/vwo scholen. In 

verband met de groei van de school zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven fulltime Teamleider M/V voor de 

bovenbouw havo/vwo. 

 

 

Werkzaamheden 

 

De teamleider geeft leiding aan ongeveer 15 personeelsleden uit zijn/haar team en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

tweejaarlijkse gesprekkencyclus in het kader van IPB. Verder is de teamleider verantwoordelijk voor het initiëren van 

onderwijsontwikkeling, kwaliteitsbewaking en vormgeving van het onderwijs in de bovenbouw. De teamleider houdt zich ook bezig met 

het onderhouden en opbouwen van (nieuwe) relaties met het vervolgonderwijs, (maatschappelijke) instellingen en bedrijven. Een beperkte 

lestaak in een 1
e
 graads gebied behoort ook tot de werkzaamheden van de teamleider. Gezien de samenstelling van de leerling-populatie is 

het wenselijk dat de collega ervaring heeft met multiculturele groepen.  

 

 

Benodigde competenties 

 

• Communicatieve vaardigheden 

o Hij/zij is open en toegankelijk, weet zijn/haar communicatie aan te passen aan personeelsleden, ouders en leerlingen. 

Hij/zij spreekt gemakkelijk, maar kan ook goed luisteren; 

• Onderwijskundig leiderschap 

o Hij/zij is 1
e
 graads bevoegd en heeft ruime ervaring met en een visie op havo/vwo onderwijs en weet deze visie in 

samenwerking met het team op een heldere en praktische wijze te vertalen in het vestigingsbeleid; 

• Individueel gericht leiderschap 

o Is enthousiast en inspirerend voor personeelsleden en weet initiatieven van medewerkers te belonen; 

• Proces- en resultaatgerichtheid 

o Hij/zij is in staat zowel op processen als op resultaten te sturen. 

 

 

Geboden wordt 

 

• een uitdagende functie in een zich ontwikkelende school; 

• een fulltime dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• een salaris in schaal 12 (max. € 4.962 ,-); 

• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO-VO). 

 

 

Sollicitatieprocedure 

 

Uw sollicitatie (motivatie & CV) ontvangen wij graag voor 4 september 2010. Deze  kunt u, t.a.v. de heer I. Bagci, mailen naar 

pderksen@lmc-vo.nl.   

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer I. Bagci, directeur van het Cosmicus College, op telefoonnummer 010-

4111545 of 06-41385094. De eerste selectieronde met de advies- en selectiecommissie zal plaatsvinden in week 36. Een assessment kan 

deel uit maken van de selectieprocedure. 

 

 

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 

 


