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Katholieke basisschool de Vijf-er is een grote basisschool in de wijk de Vijfhoek in Deventer en gehuisvest in een
prachtig schoolgebouw. Wij hebben dit schooljaar 24 groepen en werken samen in een betrokken en gezellig team.
In ons onderwijs wordt uiting gegeven aan de ontwikkelingsmogelijkheden die leerlingen op onze school krijgen om
zichzelf te kunnen zijn en hun talenten te ontwikkelen in een veilige pedagogische omgeving. “Je kunt het, Je kunt
het zelf, Je hoort erbij”.

Per 1 december 2020 zoeken wij een

teamleider

tevens inzetbaar in de groepen 1 t/m 8
(0.6 FTE – 1.0 FTE waarvan uiteindelijk 0.4 FTE inzetbaar als teamleider)
Wij zoeken een breed inzetbare, leergierige professional met reflectief
vermogen en hart voor onze leerlingen en medewerkers.
De teamleider is het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van het betreffende deelteam. Samen met de schoolleider en de tweede teamleider zorgt de teamleider voor aansturing en afstemming van onderwijskundige aspecten in
het deelteam. De teamleider borgt onder verantwoordelijkheid van de schoolleider het pedagogische klimaat, onderwijskundige ontwikkelingen en onderwijsopbrengsten.
Binnen Stichting Varietas is de taak van teamleider een mogelijk eerste stap voor een medewerker in zijn/haar ontwikkeling tot een toekomstig schoolleider.
Competenties:
• De teamleider is een ervaren leerkracht (vakbekwaam).
• De teamleider heeft de ambitie en potentie om locatieleider/schoolleider te worden of wil deze ambitie en potentie
verkennen.
• Heeft goede contactuele, organisatorische en leidinggevende vaardigheden
Solliciteren?
De sollicitatiebrief met CV mag je richten aan de directeur H. van der Wal. Deze ontvangen wij graag uiterlijk woensdag
16 september voor 12.00 uur via het volgende mailadres: h.vanderwal@varietas.nl.
Bij vragen of interesse mag je contact opnemen met Huub van der Wal (directeur) via tel: 0570 - 657 002.
De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 21 en woensdag 23 september 2020.
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!

