In samenwerking met de geledingen van de school, zoekt
het bestuur van PCBO Leeuwarden e.o. per 1 augustus 2021 voor

IKC Willem Alexander
boeiende school in een jong kindcentrum,

een bevlogen directeur (wtf 1,0)
Onze missie
PCBO Leeuwarden e.o. is een integere
aanbieder van primair onderwijs in de
gemeente Leeuwarden en omstreken.
Zij geeft hoogwaardig, innovatief en
gedegen onderwijs, vanuit een christelijke
identiteit, met aandacht voor de talenten
van ieder kind. De organisatie is een
betrouwbare partij voor zowel ouders,
leerlingen en partners, als voor het
personeel. Zeven strategische ambities
geven daaraan richting.
https://www.pcboleeuwarden.nl/strategisch-beleidsplan-2019-2023.html
De organisatie bestaat uit 16 basisscholen
op 18 locaties, verspreid over Leeuwarden,
Wirdum, Grou, Akkrum, Aldeboarn en
Stiens. Zo’n 340 personeelsleden hebben
de zorg voor ruim 3300 leerlingen.
Korte karakteristiek van de school
IKC Willem Alexander is een school met
300 leerlingen in de wijk Aldlân te Leeuwarden. Kenmerkend voor de school is
een grote verscheidenheid in de populatie,
gecombineerd met een sterke verbondenheid tussen het team en de ouders. Op de
school werken betrokken leerkrachten met
verschillende talenten, die dagelijks zorgen
voor een verantwoord onderwijsaanbod.
Vanuit de christelijke identiteit en met inzet
van de Kanjertraining zorgen we voor een
goed pedagogisch klimaat. Ons onderwijsaanbod is gevarieerd, onder andere door
vieringen, culturele en creatieve vorming.
We willen daarmee bij onze leerlingen
talenten ontdekken en ontwikkelen.
IKC Willem Alexander is gecertificeerd als
‘Gezonde School’. Naast een beleid op
gezonde voeding en beweging is er een

We verwachten van de directeur dat hij/zij
• een stimulerende kracht is met betrekking tot ingezette
schoolontwikkelingen;
• past binnen de pluriforme context van deze school;
• mede zorg draagt voor borging van ons gestructureerd pedagogisch
klimaat, basis voor optimale resultaten;
• mensen in hun kracht zet;
• vanuit verbinding en samenwerking met alle medewerkers verder bouwt;
• een duidelijke visie heeft op en kennis heeft van IKC-ontwikkeling;
• zichtbaar is voor leerlingen, ouders en team.
Daarnaast verwachten wij de volgende competenties:
• betrokken, verbindend en toegankelijk;
• daadkrachtig en gericht op samenwerken;
• ondernemend: kansen zien en deze benutten;
• reflectief vermogen;
• communicatief sterk en gemakkelijk contact maakt met diverse
groepen en betrokkenen binnen en buiten de school;
• relativeringsvermogen en humor.
We zoeken iemand die:
• uit overtuiging kiest voor christelijk onderwijs en daar samen met
het team inhoud aan geeft;
• actief vorm weet te geven aan de uitvoering van het schoolbeleid
en het strategisch beleid van PCBO Leeuwarden e.o.;
• ruime ervaring heeft als directeur en als leerkracht, bij voorkeur
in verschillende bouwen;
• een managementopleiding heeft gevolgd.
Wij bieden:
• een school met een betrokken team en betrokken ouders;
• een ruim gebouw met veel functionele mogelijkheden;
• een boeiende en ambitieuze organisatie;
• ondersteuning vanuit de centrale dienst van PCBO;
• Inschaling in D12.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

kookstudio waar smaak- en kooklessen
worden gegeven. Wetenschap en techniek

Voor informatie

Uw sollicitatiebrief

krijgen steeds meer een vaste plek. School

kunt u contact opnemen met de

kunt u tot 12 februari 2021 mailen

en naastgelegen kinderopvang ontwikkelen

directeur-bestuurder de heer

naar info@pcboleeuwarden.nl o.v.v.

zich nog dit schooljaar tot een IKC.

Hans Greidanus, tel. 058-213 03 50.

sollicitatie IKC Willem Alexander.

Voor informatie over de school kunt

De eerste gesprekken worden

u bellen met Carla de Boer,

gehouden op 5 maart.

tel. 058-288 00 73.
Schooldocumenten vindt u op
www.alexanderschool.nl

