Wervingsprofiel directeur Livingstoneschool
Functienaam:
Dienstverband:
Salaris:

Directeur Livingstoneschool te Gouda
0,8 - 1,0 fte
CAO-PO DB (€2999 - €4791)

Het bestuur van CNS in Gouda zoekt een

Directeur
“een daadkrachtige en verbindende leider die samen met het team het onderwijs op de
Livingstoneschool vorm geeft”

DE FUNCTIE IN HET KORT
Met enthousiasme en kennis van zaken bouwt u verder aan eigentijds protestants christelijk
onderwijs op de Livingstoneschool. Samen met de teamleden vertaalt u de visie en de ambities van
de school naar het concrete handelen van alle dag en realistische en uitdagende (onderwijs)doelen.
Door binnen het team het leren met en van elkaar te versterken, ontstaan er gezamenlijke kaders en
werkwijzen. Signaleren, analyseren en doelen stellen krijgen onder uw leiding een vaste plaats
binnen de school. U stimuleert eigenaarschap van leerkrachten en leerlingen en richt vanuit
principes van gedeeld leiderschap de structuur van de schoolorganisatie daarop in.
Uw creativiteit, innovatievermogen en actuele kennis van onderwijsontwikkelingen deelt u graag
met collega-directeuren en de bestuurder en dragen bij aan de strategische keuzes en het beleid op
CNS niveau.
INGANGSDATUM
1 mei 2019, of zo spoedig mogelijk daarna.
INFORMATIE OVER DE LIVINGSTONESCHOOL
De Livingstoneschool is een protestants christelijke basisschool aan de Livingstonelaan 60 in de wijk
Bloemendaal in Gouda. De Livingstoneschool valt onder het bestuur van CNS Gouda.
De school heeft een sterke marktpositie, staat goed bekend in de wijk en de regio en groeit nog
steeds in leerlingenaantal. Ouders kiezen bewust voor de Livingstoneschool vanwege de identiteit én
het unieke onderwijsconcept dat zowel programmagericht als ontwikkelingsgericht is ingericht. De
open protestants christelijke identiteit vormt de basis voor het onderwijs en de omgang met elkaar.
De Bijbelse verhalen en liederen, vieringen en dagopeningen vormen een belangrijk onderdeel van
het curriculum.
De Livingstoneschool heeft ongeveer 330 leerlingen, 14 groepen en 25 medewerkers. Direct naast
het schoolgebouw zijn 2 groepen semipermanent gehuisvest. Twee groepen 8 zijn in een andere
school gehuisvest. Het grote speelplein ligt achter de school en is uitdagend ingericht. De groepen 1
en 2 hebben een eigen plein en een eigen ingang. Ook het kleuterplein biedt veel spelmogelijkheden
voor de kinderen
Meer informatie leest u op de website van de Livingstoneschool.

INFORMATIE OVER CNS GOUDA
De Vereniging Christelijk Nationale Scholen (CNS) is een protestants-christelijke schoolvereniging.
Het christelijk geloof vormt de basis voor het denken en handelen. De vereniging heeft 3 scholen in
Gouda: de Prinses Julianaschool, de Johannes Calvijnschool en de Livingstoneschool. De scholen
kennen een open toelatingsbeleid voor leerlingen. Alle kinderen van wie de ouders de
levensbeschouwelijke uitgangspunten van de school onderschrijven of respecteren zijn welkom. Van
personeels- en bestuursleden wordt daarentegen verwacht dat zij een persoonlijke keuze hebben
gemaakt voor het christelijk geloof en meelevend lid zijn van één van de protestants christelijke
kerken of gemeenten.
Het levensbeschouwelijke profiel heeft binnen CNS een verbindende werking. Vanuit respect voor
elkaar worden verschillen in beleving van het geloof gewaardeerd. Op een respectvolle wijze wordt
omgegaan met andersgelovigen. Door de kleinschaligheid, zijn de lijnen binnen CNS kort, kennen de
mensen elkaar en is iedereen waardevol en belangrijk.
WAT VRAGEN WIJ?
De nieuwe directeur van de Livingstoneschool:
 is meelevend lid van een protestants christelijke kerk of gemeente, onderschrijft de
identiteit van de school en draagt die op een passende wijze uit;
 heeft ervaring als onderwijskundig leider;
 heeft kennis van en ervaring met de verschillende beleidsterreinen: onderwijs, personeel,
financiën en huisvesting;
 heeft kennis van en ervaring met verbeter- en verandertrajecten op zowel inhoud- als
procesniveau;
 kan schakelen tussen strategische, tactische en operationele processen op bovenschools- en
schoolniveau;
 is in het bezit van, of studerende voor, het diploma schoolleider.
COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN
Onze nieuwe directeur:
 geeft situationeel leiding met als doel het eigenaarschap binnen de school te vergroten;
 is in staat vorm te geven aan gedeeld leiderschap;
 is daadkrachtig, besluitvaardig en communicatief vaardig;
 heeft een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit en kan omgaan met
verschillende meningen en belangen;
 is kritisch op zijn of haar eigen handelen en reflecteert vanuit een goed ontwikkeld rolbesef;
 stimuleert teamleden om samen te werken en zich te blijven ontwikkelen;
 is middels empathie en transparante communicatie in staat om teamleden, leerlingen en
ouders te verbinden, te motiveren en te inspireren.
WAT BIEDEN WIJ?
De Vereniging Christelijk Nationale Scholen (CNS) Gouda biedt:
 Een uitdagende baan op een groeiende protestants christelijke school.
 Een betrokken team met grote inzet voor de kinderen.
 Ouders die bewust kiezen voor de school, graag meedenken en zich in willen zetten.
 Scholings- en ontwikkelmogelijkheden.
 Ondersteuning vanuit het bestuur en van collega-directeuren.
 Salaris conform de cao PO van maximaal bruto € 4791,-.

Selectieprocedure
ScoliX begeleidt CNS bij de werving & selectie.
Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk.
Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 6 en 7 februari 2019 op het
kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 12 en 19 februari 2019 in
Gouda.
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: Inge Haan, via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

