Antoniusschool
Kudelstaart (bij Aalsmeer)

Vacature
Adjunct-directeur
Onze school

Wat vind je bij ons?

We zijn een grote school in een mooi

We zijn een gevestigde school in een goed uitgerust gebouw met een

dorp. Bij ons laten we iedereen ervaren

enthousiast en betrokken team. In ons team zijn alle leeftijdsgroepen

dat het goed is wie je bent. Je mag er

vertegenwoordigd en werken tien mannen. De leerkracht maakt het

zijn! De SKOA is onze stichting en hier

verschil en is de professional die ruimte krijgt voor persoonlijke

vallen drie grote scholen onder.

ontwikkeling. We hebben kennis van de principes van EDI.

Jouw baan

We tellen geen taakuren en doen wat we moeten doen. We zijn bezig
met een visietraject. We hebben veel expertise in de school. Er zijn
vakleerkrachten gym en muziek, een zorgteam, vakspecialisten en
voldoende ondersteuning.

Vanaf 1 augustus 2022 zoeken wij een
adjunct-directeur. Ons directie team
bestaat uit een directeur en twee

Wie zoeken we?

adjunct-directeuren. Het liefst 4 of 5
dagen. Inschaling is in de A11 schaal.

Je hebt ervaring met zorgstructuren op een basisschool en je kan
goed samenwerken met een zorgteam. Je staat met je voeten op de
werkvloer en vindt lesgeven leuk om te doen. In ons kantoor wordt

Enkele cijfers

veel gelachen en staat de deur voor collega's, ouders en kinderen

750 kinderen | 72 collega's | 1 gezellig

flexibel. We kijken graag in de klassen en je geeft feedback en kan

directiekantoor met een open deur | 16

deze ontvangen. Plannen en analyseren is wat jij goed kan. We

ingangen | 32 lokalen onder 1 dak

vinden het belangrijk dat je onderwijskundige ervaring hebt en dat je

altijd open. Je bent goed in communiceren, hebt empathie en je bent

een afgeronde opleiding hebt voor schoolleider of een opleiding wil

Sfeer proeven?
We vertellen graag over onze school en

volgen.

Meer info? Reageren?

nodigen je uit om vrijblijvend eens langs

Bel Eric of Danny via 0297-322819

te komen voor een rondleiding en/of een

eric@rkantonius.nl of danny@rkantonius.nl

gesprek. Mail of bel ons! Ook op de site
www.rkantonius.nl vind je veel info.

reageren voor 13 mei 2022
gesprekken in de week van 16 mei 2022
een assessment kan deel uitmaken
van de procedure

