Met een stevige basis, vol vertrouwen,
samen naar de toekomst!
Wij onderschrijven dat samenwerking veel oplevert als het gaat om het leren
en de ontwikkeling van kinderen. De dynamische driekhoek ouders, kind en
school is voor ons essentieel. Het kind krijgt kans tot ontwikkeling als de
verantwoordelijkheid van ouders en school in elkaars verlengde liggen.

Past bovenstaande visie bij jouw leiderschapstijl? Dan zijn de leerlingen en
leerkrachten van Basisschool De Pannevogel op zoek naar jou!
Per 1 augustus 2019 begroeten wij graag de nieuwe directeur van De Pannevogel.
De school
De Pannevogel in Steenderen, is één van de 14 scholen van Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8).
Onze basisschool biedt een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin naast de school o.a. de
bibliotheek, de kinderopvang en de muziekvereniging gehuisvest zijn.
Onze directeur zal het team ondersteunen en coachen in de professionele ontwikkeling.
De Pannevogel hanteert de overleg- en ontwikkelstructuur van de Stichting LeerKRACHT.

De toekomstig directeur






onderschrijft onze visie en missie en wil deze samen met ons verder vorm geven en verankeren in
onze organisatie
is toegankelijk en zichtbaar aanwezig in de school
geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid aan het team, de leerlingen en ouders van
De Pannevogel
werkt samen met het team aan de huidige ontwikkelingen van de school
is beschikbaar voor wtf 0,8 DB-schaal per 1 augustus 2019 en heeft een passende
onderwijsbevoegdheid.

Procedure
Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en CV uiterlijk woensdag 22 mei 2019 via secretariaat@pro8.nu.
De selectiegesprekken vinden plaats op maandagavond 27 mei 2019 en woensdagavond 29 mei 2019.
Voor nadere informatie verwijzen wij jou naar Scholen op de Kaart ( www.scholenopdekaart.nl ) en
Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) ( www.pro8.nu ).
Voor overige vragen kun je altijd telefonisch contact opnemen met Lucy Hermsen, voorzitter College van
Bestuur, tel: 06 -13 60 73 19 of Erik van Faassen, tijdelijk directeur De Pannevogel, tel: 06-83 71 92 99.

