Per 1 mei 2020 zoekt Speciaal Onderwijs Brielle voor VSO Maarland een
locatieleider, voor 3 dagen per week (wtf 0,6 fte).
VSO Maarland biedt haar leerlingen stimulerend passend onderwijs in een veilige omgeving en met
respect voor ieder persoon. De school is volop in ontwikkeling en heeft mooie ambities richting de
toekomst en de verdere professionalisering van het onderwijs. Om deze ambities vorm te kunnen
geven wordt de interne organisatie versterkt met een locatieleider.
Over jou
Samen met je collega locatieleider, die ook drie dagen werkt, draag je zorg voor een hele week
locatieleiding in de school. Je werkt als locatieleider dan beiden één dag samen en op de andere
dagen is er dan één van jullie beiden aanwezig. Onder verantwoordelijkheid van de directeur geef je
mede vorm aan de inrichting, uitvoering en evaluatie van de specifieke onderwijsbehoeften en
doorontwikkeling van het onderwijs. Hierbij werk je nauw samen met je collega-locatieleider, de
intern begeleiders en de gedragswetenschapper.

Wat vragen we?
• Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau en bij voorkeur aantoonbare leidinggevende
ervaring;
• Je vindt het vanzelfsprekend je verder te ontwikkelen in je rol en staat stevig in je schoenen;
• Verder ben je daadkrachtig, positief ingesteld, toegankelijk en durft kritisch naar jezelf en je
collega’s te zijn;
• Het begeleiden van en leiding geven aan professionals zie je als een uitdaging;
• Je hebt inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het speciaal voortgezet onderwijs en
de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen.
Wat bieden we?
• Een salaris conform de CAO primair onderwijs.
• Een team met enthousiaste en gedreven collega’s.
• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband.
Solliciteren of meer informatie?
Je kunt solliciteren door je motivatiebrief met cv vóór 1 maart 2020 te mailen naar Willeke Lageweg,
waarnemend directeur: w.lageweg@primovpr.nl. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je
contact met haar opnemen via: 06 – 11 92 12 37.

Meer informatie over de school:
www.vsomaarland.nl

Meer informatie over PRIMOvpr:
www.primovpr.nl

