Vacature directeur
Adriaan Roland Holstschool (PO) - Bergen
Aanstelling: 0,8 fte
Salariëring en inschaling volgens CAO PO in schaal DB
Met ingang van 1 augustus 2019
Wij zoeken een enthousiaste directeur die samen met het team, de kinderen en de ouders, op
inspirerende wijze leiding geeft aan onze school.
Adriaan Roland Holstschool
Onze school is één van de oudste vrijescholen van Nederland, opgericht door ouders in 1947. De
school is gelegen tussen polder, bos en duin. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Ithaka. Deze
organisatie omvat 14 locaties in Noord-Holland (één in Zuid-Holland) In het dorp Bergen is ook
voortgezet vrijeschoolonderwijs sinds 1982. De school is een echte streekschool. Daaruit blijkt dat
ouders bewust kiezen voor onze school en gemotiveerd zijn om de afstand dagelijks te overbruggen
met hun kind(eren).
Wij zoeken een directeur (m/v) die
•
•
•
•
•
•

ervaring heeft als vrijeschoolleerkracht en zich thuis voelt in de antroposofie, de
inspiratiebron van ons onderwijs
een opleiding heeft afgerond als directeur (schoolleidersregister)
zich dienstbaar opstelt naar het team, de kinderen en de ouders
te allen tijden vóór en achter het team staat (niet er bovenop)
visionair denkt en onze visie kan omzetten in praktisch gerichte plannen voor op de
werkvloer
ouderparticipatie belangrijk vindt en hierin een krachtige en inspirerende verbindende factor
is.

Wij bieden een school
•
•
•
•

met een ervaren enthousiast team, die het onderwijs op kunstzinnige wijze vormgeeft
met speciale aandacht voor muziek en beweging
met een leerlingenpopulatie die ‘zin heeft in leren’ . De leerlingen willen graag hun talenten
verder ontwikkelen
die aandacht heeft en goed zorgt voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij de heer Theo Haije, personeelsfunctionaris
Ithaka (06-15198527) of Dick Bruin (huidige interim directeur) 072-5813613.
U kunt uw sollicitatie, C.V. en motivatiebrief tot 1 mei sturen naar personeelszaken@vsithaka.nl.
De sollicitatiegesprekken zijn ingepland vanaf week 20 met aansluitend de tweede ronde.
Meer informatie over de school en de stichting op www.vsithaka.nl en www.arhbergen.nl

