Vacature
directeur
Vanwege het ver t rek van onze huidige directeur is het
bestuur op zoek naar een directeur die:

•

Christen is in woord en
daad en Gods Woord en
de Drie Formulieren van
Enigheid onderschrijf t;

•
•
•

Har t heef t voor kinderen;
Een door tastend en
verbindend leider is;
Bij voorkeur onder wijser varing heef t;

•
•
•

Gericht is op mensen;
Bestuurlijk sterk is;
De kwaliteit van het
onder wijs verder vorm geef t.

Profielschets
Identiteit

Aansturing

Onze school met de Bijbel ‘Het Visnet’ bevindt zich midden in

Onze school heef t zich met name de afgelopen jaren ont wik-

het dorp Grafhorst, dichtbij de historische Hanzesteden Kam-

keld tot een moderne school, met goede leerlingenprestaties.

pen en Zwolle. De school met de Bijbel op Gereformeerde

U bewaakt als direc teur de missie, de onder wijskwaliteit en de

Grondslag kent een open toelatingsbeleid met kinderen uit vijf

afgesproken leer- en ont wikkelingsopbrengsten van de school.

kerkverbanden en randkerkelijke kinderen. De school heef t cir-

Hierbij worden de benodigde randvoor waarden geschapen en

ca 200 leerlingen verspreid over 8 klassen. U werkt als direc-

het onder wijsbeleid voorbereid, ont wikkeld, geïmplementeerd

teur vanuit christelijke levensover tuiging en bewaakt de identi-

en geëvalueerd.

teit. U bent christen in woord en daad en onderschrijf t Gods
onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.

Beleidsontwikkeling
U bent als direc teur tevens gemandateerd bestuurder. Het toe-

Leidinggeven

zichthoudend bestuur bestaat uit ver tegenwoordigers van de

Het Visnet heef t een enthousiast managementteam, een in-

vijf kerkgenootschappen. De direc teur adviseer t het toezicht-

tern begeleider, een plusklas voor aanvullend onder wijs aan

houdend bestuur over de strategie en de te volgen koers van

hoogbegaafden en een goed uitgewerkte zorgstruc tuur. Verder

de organisatie. Daarnaast worden algemene beleidskaders,

heef t onze school een medezeggenschapsraad en betrokken

(meer)jarenbegroting en eventuele koerswijzigingen ont wik-

ouders. Het team zoekt een natuurlijk leider die op enthousias-

keld. De direc teur presenteer t managementinformatie en rap-

te wijze leidinggeef t aan het team in de breedste zin van het

por tages aan het toezichthoudend bestuur.

woord, het management inspireer t en door tastend en verbindend is. U bent als ‘mensenmens’ betrokken bij de kinderen,
hun ouders en het team. Hierbij hoor t een laagdrempelig en
toegankelijk karakter. De kwaliteiten in het team moeten verder
ontdekt en ont wikkeld worden.

Bekijk de vacatur efilm
en ervaar onze schoo l!

w w w.smdb het visnet.nl

Solliciteer nu
Voor meer informatie kunt u contac t opnemen met dhr. A van
den Bos, 06 - 13 19 34 87. Uw sollicitatiebrief en CV dient u
voor 8 juni 2019 te mailen naar secretaris@smdbhet visnet.nl

