Katholieke basisschool Panta Rhei zoekt met ingang van 01-08-2018 een
Directeur m/v, wtf. 0,800
De Panta Rhei is een basisschool gelegen in Almere-Stad Waterwijk en is één van de elf katholieke
basisscholen in Almere. De school maakt onderdeel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs
Flevoland Veluwe (SKO). Per 1 oktober 2017 telde de Panta Rhei zo’n 239 leerlingen verdeeld over
tien groepen. Binnen het schoolgebouw is één lokaal in gebruik door peuterspeelzaal Pino.
Op de Panta Rhei wordt in leerstofjaarklassen lesgegeven. Hierin is plaats voor differentiatie conform
gelaagde instructie en handelingsgericht werken: verkorte, basis- en verlengde instructie.
Ondersteuning op het gebied van leren is gericht op uitvallers en uitschieters: de 1F en 3F leerlingen.
Leerlingen met dyslexie, dyscalculie en NLD krijgen specifieke (bij de school en het kind passende)
ondersteuning. Ondersteuning op het gebied van gedrag betreft het coachen en begeleiden van
leerlingen met o.a. (kenmerken van) de gedragsstoornissen AD(H)D en PDD-NOS.
Daarnaast heeft de school een specifiek arrangement: de langdurig zieke leerlingen.
De Panta Rhei biedt:
 Een uitdagende baan in een professionele organisatie.
 Een stabiel team met veel onderwijservaring.
 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, scholing en innovatie.
 Een salaris conform cao – PO, schaal DB.
Kinderen, team en ouders van de Panta Rhei zijn op zoek naar een directeur met het volgende
profiel:
Persoonlijk
- Is communicatief vaardig.
- Is betrokken bij leerkrachten, met oog voor ieders specifieke kwaliteiten.
- Is betrokken bij ouders en kinderen.
- Is makkelijk benaderbaar en zichtbaar aanwezig.
Ervaring
- Heeft ervaring als directeur en leerkracht.
- Heeft kennis van ICT en OOL (onderzoekend en ontwikkelend leren).
- Heeft kennis van het reilen en zeilen rondom de financiën van een school.
- Voldoet aan de competenties uit de beroepsstandaard van het schoolleidersregister en het
competentieprofiel voor directeuren van de SKO.
- Is in het bezit van een diploma ‘vakbekwaam’ of ‘leidinggeven II’ van een erkende
schoolleidersopleiding.
- Wil zich blijvend professionaliseren en voldoet aan de eisen van het schoolleidersregister.
- Wil op eigentijdse wijze de katholieke identiteit van de school uitdragen.
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Stijl
- Heeft een coachende en stimulerende stijl van leiding geven en kan een eenheid vormen
binnen en met het team.
- Geeft leiding aan een lerende organisatie en werkt doelgericht, waarbij gebruik wordt gemaakt
van bestaande ervaringen en gestreefd wordt naar een breed draagvlak binnen het team.
- Onderschrijft het systeem van leerstofjaarklassen.
- Kan vorm geven aan het huidige schoolplan.
- Begeleidt het borgen van ingezette ontwikkelingen.
- Is gericht op het onderwijs van nu en de toekomst.
- Kan bij tegenstellingen of belangenverstrengeling een bindende, oplossingsgerichte rol spelen.
- Is ondersteunend aan IB in de uitvoering van opbrengst- en handelingsgericht werken en in het
realiseren van passend onderwijs voor leerlingen en leerkrachten.
- Heeft oog voor de werkdruk en kan waar mogelijk aanpassingen aanbrengen.
- Is flexibel en bereidt om ‘in geval van nood’ in te vallen.
Het team van de Panta Rhei is trots op de resultaten van de tevredenheidsenquête, waaruit zeer
recentelijk bleek dat zowel leerlingen, ouders als medewerkers de school met gemiddeld een ruime
acht beoordeelden.
Ben jij de directeur die bovenstaande met ons wil continueren, dan ben je van harte uitgenodigd om
te solliciteren.

Voor informatie kan contact opgenomen worden met de heer K.F. Oosterbaan, College van Bestuur,
tel. 0320-225040.
Motivatiebrieven met CV kunt u tot en met 11 juni 2018 per e-mail sturen naar ank.swart@skofv.nl ,
t.a.v. Sophia Kroon, adviseur HRM.
Een bezoek aan de school en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.
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