SKOR zoekt een directeur voor de Stefanusschool, Tiel
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SKOR, Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland
Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland beheert negen Katholieke basisscholen in het
Rivierengebied.De scholen zijn gevestigd in de plaatsen Beesd, Tiel (Gelderland), Cothen (Utrecht) en Leerdam
(Zuid-Holland). Momenteel gaan er zo’n 2000 leerlingen naar één van de negen SKOR-scholen. SKOR heeft
ongeveer 200 personeelsleden.
Er wordt gewerkt met het Raad van Toezicht model en een directeur-bestuurder. De schooldirecteuren zijn
integraal verantwoordelijk voor de eigen school. Daarnaast nemen zij zitting
in een van de drie bovenschoolse beleidsgroepen: onderwijs, personeel en organisatie, financiën, facilitair en
ICT.
U legt in uw functie verantwoording af aan de voorzitter College van Bestuur SKOR en u participeert in het
directeurenoverleg op bestuursniveau. Resultaatafspraken worden vastgelegd in het managementcontract en
de voortgang in managementrapportages.
Het is onze overtuiging dat onze professionele medewerkers voor de ontwikkeling en het leren van leerlingen
het verschil maken. SKOR wil hierbij een goede werkgever zijn die actief investeert in de medewerkers en in
een veilige leer- en werkomgeving.
Onderwijs en kwaliteit is waar het om gaat. We schatten risico’s en kansen periodiek en systematisch goed in,
waarna we de juiste beheers- en verbetermaatregelen nemen. Elke school werkt met een
kwaliteitszorgsysteem, waarbij de evaluatie van het onderwijsleerproces centraal staat.
Stefanusschool
De Stefanusschool telt leerlingen 216 leerlingen. De school maakt deel uit van het scholeneiland Drumpt in Tiel
Noord. Het gaat om een Vreedzame School die dit concept ver heeft doorgevoerd in haar handelen. Het zeer
betrokken en warme team werkt klassikaal, maar heeft zeker aandacht voor differentiatie en ontwikkelt zich
richting meer projectmatig werken. Het is een school waar de nieuwste onderwijskundige ontwikkelingen
rondom passend onderwijs een plaats hebben gekregen.
Wie bieden:
• een moderne, stabiele stichting,
• een integrale verantwoordelijkheid voor
de eigen school
• meedenken op bovenschools niveau,
• een Vreedzame School,
• veel aandacht voor differentiatie, creativiteit en
sociale vaardigheden,
• uitstekende zorg,
• een warm en betrokken team,
• een professioneel team dat zich wil blijven
ontwikkelen

Wij zoeken iemand die:
• actief wil zijn op stichtingsniveau,
• affiniteit heeft met financiën,
• een teamspeler is,
• de inzet van het huidige team op waarde schat,
• talenten weet te benutten,
• laagdrempelig is voor leerkrachten, ouders en
kinderen,
• helder communiceert en besluitvaardig is,
• de katholieke identiteit onderschrijft.

Meer informatie
Kijk op www.skor-scholen.nl of u kunt bellen met onze personeelsfunctionaris Tonki Tip, 0344 632849.
Solliciteren
• Uw uitvoerige sollicitatie met cv kunt u zenden naar het bestuur van de SKOR,
• t.a.v. dhr M. Gloudi: personeel@skor-scholen.nl
• De sollicitatietermijn sluit op 1 maart 2018.
• De gesprekken zullen plaatsvinden op 9 maart en 13 maart 2018.
• Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

