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WereldW zer
Interconfessionele Basisschool

“Door kennis en wijsheid klaar voor de dag van morgen”
Basisschool WereldWijzer in Okkenbroek is een interconfessionele dorpsschool waar respect en aandacht voor elkaar
een belangrijke rol spelen. WereldWijzer streeft naar de totale ontwikkeling van het kind. Naast het overdragen van
kennis en kunde, is een belangrijke rol weggelegd voor ontwikkeling van vaardigheden. Het kind wijzer maken, met
zichzelf en in de omgang met anderen. Door kennis en wijsheid klaar voor de dag van morgen. Dat doen we door het
geven van aandacht op individueel niveau. Voor ieder kind begeleiding die past bij zijn of haar ontwikkeling. We
werken met het 5-gelijke-dagen-model en hebben goede contacten met onze inpandige BSO en bieb.

ICB WereldWijzer locatie Okkenbroek is per 01-08-2020 op zoek naar een:

Locatieleider (0,4) met
lesgevende taken (0,4), samen 0,8 wtf
Ben jij de locatieleider die:
• communicatief vaardig is en verbindend kan werken;
• innovatief en flexibel kan denken;
• een onderzoekende houding heeft;
• ervaring heeft met leidinggevende taken, visie gestuurd werkt;
• een opbrengst- en resultaat gerichte houding heeft;
• in bezit is van of de bereidheid heeft tot het volgen van de schoolleidersopleiding;
• bij voorkeur een gymbevoegdheid heeft;
• leiding wil geven aan een school in ontwikkeling naar SlimFit onderwijs;
• van structuur en duidelijkheid houdt.
Herken je je in bovenstaande omschrijving? Dan bieden wij:
• een frisse, pas verbouwde school (oplevering: 30 augustus 2017) met nieuw meubilair;
• ca. 60 leuke, leergierige leerlingen;
• een enthousiast en collegiaal team dat werkt met de principes van LeerKRACHT;
• werken met laptops;
• ruimte voor persoonlijke groei en professionele begeleiding;
• actieve en betrokken ouders;
• een ‘Kanjer’ school;
• een passend salaris (inschaling conform CAO-PO).
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Wil je meer weten?
Voor meer informatie over deze vacature verwijzen we naar de website www.wereldwijzerokkenbroek.nl en bij vragen
of interesse in deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw Desi Gerritsen, MR-lid/leerkracht, telefoon:
0570-551550 of via e-mail: d.gerritsen@stichtingquovadis.nl.
Je brief en CV kunnen per e-mail worden verstuurd naar secretariaat@roostwente.nl t.a.v. Hetty Poelakker.
De sluitingsdatum is zondag 21 juni. Gesprekken zullen gevoerd worden op vrijdag 26 juni tussen 9.00 en 14.00 uur.
Stichting Varietas is een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. Onze scholen zijn openbaar,
Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. De samenwerkende scholen leggen
verbindingen met elkaar. Dat betekent dat ze kennis, ervaring en medewerkers kunnen uitwisselen. Onze
scholen gaan uit van drie pijlers: onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol
gedrag voor jezelf en anderen.

Voor meer informatie: www.varietas.nl
Ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst!

