VACATURE
CKC Drenthe is een stichting bestaande uit 30 christelijke
basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs in
Drenthe. Het bestuur van de Christelijke Kindcentra Drenthe vraagt
voor Kindcentrum Het Kompas te Assen een:

Directeur m/v (wtf 1.0)
Kindcentrum het Kompas is een Christelijke school waar ook kinderen van
andere geloofsrichtingen of zonder geloofsrichting van harte welkom zijn. De
school telt ongeveer 260 leerlingen, ligt aan de rand van het centrum van Assen
en heeft een groot schoolplein met een natuurspeeltuin.
De afgelopen schooljaren is er aan de Einthovenstraat een compleet nieuwe
school gebouwd. De school is modern opgezet en ingericht. De sfeer in school
is niet nieuw. Die was er prettig en dat hebben we weten te behouden. De
school is eigenlijk een educatief centrum, dat uitermate geschikt is voor het
aanbieden van een dynamisch en vernieuwend onderwijsprogramma. Een
gebouw dat meer dan school alleen wil zijn. Een groot aantal voorzieningen zijn
in dit complex samengebracht. Hierbij is ook gedacht aan de toegankelijkheid
voor de buurt. De school is zich aan het ontwikkelen tot "Brede school".
De kinderen zijn bij ons het allerbelangrijkste. Wij zijn er om de kinderen te
begeleiden, zodat zij zich op een fijne en plezierige manier kunnen
ontwikkelen. Op aanvraag kunt u de profielschets met daarop de wensen van
de leerlingen ontvangen.
Wij bieden:
• een zelfstandig en enthousiast team;
• de uitdaging om op deze school de ingeslagen weg te verstevigen en
verbreden;
• betrokken ouders;
• een salarisschaal conform CAO-PO
Procedure:
De selectie vindt plaats middels 2 gespreksronden met een afvaardiging van
het team van de school, de MR, de OR en het College van Bestuur. De eerste
ronde zal in week 34 zijn en de tweede ronde in week 35. Daarnaast kan een
assessment deel uitmaken van de procedure.
Informatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met de mevrouw M. de Pauw, adjunct
directeur Kindcentrum Het Kompas, tel. 0592-235234 of met Janice Liemburg,
leidinggevende sector HRM tel. 0592-346801.
Reageren
Als u in aanmerking wilt komen voor deze functie, stuur dan uw brief en CV
vóór 20 juli 2019 naar: J. Liemburg. U kunt uw brief mailen naar
personeelszaken@ckcdrenthe.nl onder vermelding van: Kindcentrum het
Kompas.
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