
 

Kindcentrum de Kameleon zoekt… 

een bruisende directeur (wtf 0,80-1,00) 

We verwachten: 
 een directeur die met passie en kennis met 

ons wil werken aan de ontwikkeling van  

leerteams en leerpleinen en aandacht heeft 

voor de veranderende rol van kinderen en 

leerkrachten; 
 dat ingezette ontwikkelingen in organisatie, 

beleid en onderwijskwaliteit worden  

gecontinueerd en doorontwikkeld; 
 dat je vertrouwen geeft en tijdig input geeft 

aan processen in de school zodat we er zelf 

ook vertrouwen in houden; 
 een teamplayer die niet bang is om knopen 

door te hakken (ook als dat impopulaire  

besluiten zijn); 
 dat je duidelijk en respectvol communiceert 

naar alle betrokkenen; 
 dat je een verbindende factor bent; 

  relativeringsvermogen zodat situaties soms 

met wat humor opgelost worden; 

Hoe ziet een dag eruit voor je: 
Na een kop koffie of thee met de teamleden sta je aan de deur om de ouders en de kinderen te  

begroeten. Daar ontstaat regelmatig een babbeltje over kleinere en grotere zaken in de school. Rond half 

negen ga je de poort sluiten en loop je via de leerpleinen naar je kantoor. Na een deel van de ochtend, 

mail en telefoon beantwoorden en beleidzaken oppakken, ga je op een leerplein kijken hoe de kinderen 

en de leerkrachten werken. 's Middags ga je samen met het managementteam sparren over de onder-

wijskundige ontwikkelingen en de speerpunten die we zien n.a.v. observaties, gesprekken en analyses.  

Samen verdelen we de taken om de speerpunten te concretiseren. Na schooltijd maak je tijd voor  

collega's en interne werkgroepen om samenwerking, onderwijsorganisatie en onderwijskwaliteit te  

bespreken en aan te scherpen. 

We zijn trots op: 
 ons sterk pedagogisch klimaat; 
 een professioneel team dat graag samen de 

schouders eronder zet; 
 onze samenwerking met ouders 

Onze ontwikkelpunten zijn: 
  intern elkaar aanspreken als zaken minder 

fijn zijn; 
 doorgaande lijnen borgen met een groot 

team; 
 ingezette onderwijskundige koers door- 

ontwikkelen en borgen; 
 verdere samenwerking van school en kinder-

opvang binnen het kindcentrum. 

Procedure: 

Het betreft zowel een interne als externe  

procedure. Op grond van een gesprek met de 

benoemingsadviescommissie, bestaande uit twee 

deelcommissies, wordt een kandidaat geselec-

teerd en voorgedragen aan het College van     

Bestuur. De eerste gespreksronde is gepland op  

woensdag 18 april 2018. 

Meer informatie? 

Mocht je meer informatie willen over de vacature 

of procedure, dan kun je contact opnemen met 

Willemien van de Wouw, Hoofd P&O,                   

telefoon (073) 8507805,                                               

e-mail: w.vd.wouw@signumonderwijs.nl 

Solliciteren? 

Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV  

kunnen tot en met maandag 2 april  2018 gericht 

worden aan  de heer J.W. Heijmans, voorzitter col-

lege van Bestuur. De sollicitatie kan digitaal ver-

stuurd worden aan: 

w.vd.wouw@signumonderwijs.nl 

We bieden 
 een grote school (15 groepen) met de  

leukste kinderen van 's-Hertogenbosch, een  
gedreven team (kinderopvang en school) 

en zeer betrokken ouders; 
 een fijne samenwerking met kinderopvang 

van Kanteel en andere betrokkenen; 
 een uitdagend onderwijsproces waarbij we 

ons richten op doorlopende leerlijnen; 
 een mooi pand met een fijn kantoor en  

lekkere koffie! 
 

Wil je meer weten over ons kindcentrum? Neem 

dan een kijkje op www.kc-dekameleon.nl 


