
 

 
 

 

 
Vacature teamleider 
De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs vwo, havo en 
vmbo op Goeree-Overflakkee. Onze 1183 leerlingen zijn allemaal gelijk, maar niet hetzelfde. 
Kenmerkend voor onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor diversiteit. Onze 
leerlingen krijgen vrijheid binnen een duidelijk omlijnde structuur, zodat zij in een veilige 
omgeving en dankzij prikkelend en uitdagend onderwijs gemotiveerd worden om te groeien 
en het beste uit zichzelf te halen. Wij stimuleren onze leerlingen met een open blik naar de 
wereld te kijken en kritisch te denken, zowel binnen als buiten de school. Zo krijgen onze 
leerlingen meer mee dan alleen een diploma.  
 
Onze leerlingen en hun ouders rekenen erop dat wij onze pedagogische en didactische 
opdracht steeds blijven verdiepen en overtuigend aanpassen aan de veranderende context 
van onze leerlingen. Iedere leerling verdient onderwijs dat de beste toekomstkansen biedt. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers vanuit een positieve basishouding 
werken. Iedere leerling doet er toe en is welkom. 
Eén van onze teamleiders maakt binnenkort de stap naar een nieuwe staffunctie binnen ons 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee. Daarom zijn wij op zoek 
naar een  
 

Innovatieve en ondernemende teamleider  
voor ons onderbouwteam gymnasium, atheneum en havo 

die een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van genoemde afdelingen 
 

 
Als teamleider zorgt u dat de docenten in uw team het beste in hun leerlingen naar boven 
kunnen halen. U helpt hen groeien en ondersteunt hen waar dat nodig is. Het 
onderbouwteam vwo en havo staat bekend als hardwerkend, positief kritisch en 
meedenkend. U bent hun gesprekspartner in voortgangs-, functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. René Stellingwerff, onze conrector vwo en havo, is uw 
leidinggevende. Samen met hem en met Peter van Groen, teamleider bovenbouw vwo en 
havo, voert u wekelijks afdelingsoverleg. Natuurlijk werkt u ook nauw samen met de andere 
teamleiders onderwijs. Ook met de coördinator onderwijsondersteuning en de 
stafmedewerkers personeel en kwaliteit heeft u veel contact en (informeel) overleg. U staat 
er niet alleen voor!  
 
Aangezien wij op de RGO grote onderwijsambities hebben die we graag willen realiseren, 
zoeken wij een teamleider die graag voorop loopt bij nieuwe ontwikkelingen en de grote 
meerderheid van een team enthousiast krijgt bij het nadenken over en vormgeven aan 
onderwijskundige vernieuwingen. In het strategisch beleidsplan 2016-2020  leest u meer 
over onze plannen. Aantoonbare ervaring met het (informeel) leiden van veranderprocessen 
binnen een school, vinden we daarom een pré. Differentiëren en het bieden van maatwerk 
aan onze leerlingen zijn onderwerpen die op dit moment actueel zijn. De aansturing van het 
gymnasium valt eveneens onder uw verantwoordelijkheid. Samen met CSG Prins Maurits 
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verzorgen we het onderwijs aan deze leerlingen. Onze gymnasiumleerlingen zitten bij de 
lessen Latijn en Grieks in gemengde klassen. Dit jaar doen de eerste leerlingen examen! 
Natuurlijk heeft u een groot hart voor gymnasium-, vwo- en havoleerlingen. Een optimistische 
aard en een zonnig karakter vinden we mooi meegenomen. Wij houden ook van gezelligheid 
en humor tijdens het werk!  
 
De functie van teamleider is ingeschaald in de LD-schaal waarbij u ca 7 uur per week 
lesgeeft op fulltime basis. Wij vinden dat u minimaal 4 dagen per week op school moet zijn 
om uw werk als teamleider goed te kunnen doen. Een halve dag thuiswerken behoort tot de 
mogelijkheden bij een fulltime betrekking.  
 
Solliciteren?  
Wordt u enthousiast bij het lezen van onze ambities en wilt u graag een bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van onze school, schrijf dan voor 6 maart a.s. uw sollicitatiebrief inclusief CV 
aan Floor Kik-Heerebout, onze stafmedewerker Personeel en Organisatie. Het adres is 
f.kik@rgomiddelharnis.nl. Wij staan open voor andere manieren van solliciteren, mail wel 
altijd uw c.v. Wilt u meer weten, voordat u besluit te solliciteren, neem dan s.v.p. telefonisch 
contact op met René Stellingwerff, tel.nr.  06 11 03 69 90. René Stellingwerff is het beste te 
bereiken tussen 15.00 uur en 16.30 uur.  
 
Op 8 maart a.s. komt de selectiecommissie bijeen om een eerste selectie te maken. Op 9 
maart worden de kandidaten, die worden uitgenodigd, gebeld. De eerste gesprekken vinden 
plaats op de middag en avond van 15 maart 2018. De week erop volgt de tweede 
gespreksronde op vrijdagmiddag 23 maart.  
 
Een assessment maakt standaard deel uit van de procedure. Deze is gepland op 26 of 27 
maart. Ons streven is de gehele procedure in de maand maart af te ronden, zodat niets in de 
weg staat voor een indiensttreding op 1 augustus 2018.  
  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt beslist niet op prijs gesteld. 
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