Het bestuur van LiemersNovum is per direct op zoek naar een

DIRECTEUR INTEGRAAL KINDCENTRUM
voor IKC De Expeditie in Didam
met een werktijdfactor van 0,8

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum
heeft 23 basisscholen onder haar beheer in de
gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en
Zevenaar.
Voor de stichting werken ruim 500 medewerkers
die het onderwijs aan circa 5.000 leerlingen
verzorgen.
Het motto van LiemersNovum is:
“Samen Werken aan Eigen Wijsheid”.

Integraal Kind Centrum (IKC) De Expeditie is een
moderne, vooruitstrevende school met goede
faciliteiten, gelegen in een groeiende
nieuwbouwwijk. Binnen onze school genieten
+/- 300 leerlingen onderwijs, verdeeld over 13
heterogene groepen.
In ons gebouw ‘Zuidzon’ werkt basisschool IKC De
Expeditie samen met Zonnekinderen en waar
mogelijk met Zozijn, om zo optimaal gebruik te
kunnen maken van elkaars expertise.
Inhoudelijke informatie over de school kunt u
verkrijgen bij de IB-er Lizette Janssen.
Mail: lizette.janssen@liemersnovum.nl
Tel: 06-51637444

Onze nieuwe directeur:
• heeft een pabo-diploma als basis met bij voorkeur een
afgeronde schoolleidersopleiding
• heeft leidinggevende kwaliteiten en ervaring
• is iemand die zich met de visie van de school kan identificeren en dit kan
uitdragen (denk hierbij aan IPC, Snappet, inzet van ICT-middelen, IKC,
groepsdoorbroken werken, heterogene groepen, persoonlijke leerdoelen en
portfolio)
• is een vooruitstrevend persoon die kritisch kan kijken naar vernieuwende
ontwikkelingen op onderwijsgebied en reflecteert op het huidige onderwijs
binnen De Expeditie
• is een goede sparringpartner op alle fronten
• is een betrokken persoon met empathisch vermogen
• is een flexibel persoon (zowel in dagen als in functioneren)
• is communicatief sterk en is zichtbaar voor kinderen, ouders en personeel
Wat bieden wij onze nieuwe collega:
• enthousiaste en zelfstandige leerlingen
• leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces, daarop kunnen
reflecteren en hun ouders daarin meenemen
• een team dat het vertrouwen geniet van de ouders
• een team (inclusief adjunct-directeur) met een duidelijke visie
• een loyaal, gemotiveerd, ondernemend en vooruitstrevend team met
humor
• een professionele leergemeenschap
• een boeiende werkplek met tal van mogelijkheden om zich verder te
ontwikkelen
• een modern schoolgebouw met goede faciliteiten
• ondersteuning door een professioneel bestuursbureau
• salariëring conform cao PO
Vindt u het een uitdaging om samen met ons op expeditie te gaan? Dan zetten wij
graag met u de route verder uit.
Klik hier voor een aanvullende profielschets.

De scholen worden op het gebied van personeel,
onderwijs, huisvesting, financiën en ict
ondersteund vanuit het bestuursbureau. De
directeuren werken collegiaal samen binnen het
directeurenoverleg.

PROCEDURE
Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de heer J.P.J. (Jos) Boonman, lid college van
bestuur LiemersNovum. Tel. 06 53224822, e-mail cvb@liemersnovum.nl
Je motivatiebrief met cv (bij voorkeur in één document), gericht aan het bestuur, ontvangen
we graag uiterlijk maandag 28 november 2022 om 10.00 uur via e-mail
sollicitatie@liemersnovum.nl

Bestuursbureau LiemersNovum
Mercurion 10
6903 PZ Zevenaar
www.liemersnovum.nl

Deze vacature is opengesteld voor alle sollicitanten.
Planning: 1e gespreksronde dinsdagmiddag 6 december 2022. Een assessment behoort tot de
mogelijkheden.

