In samenwerking met de geledingen van de school, zoekt het bestuur van PCBO Leeuwarden
e.o. per 1 augustus 2019 voor

CBS De Finne te Aldeboarn
een enthousiaste directeur
die samen met ons verder wil bouwen (wtf 0,6)
Op een mooie locatie in het dorp Aldeboarn, met een ruime speelplaats en omringd door veel groen
staat CBS de Finne. Dagelijks krijgen bijna 100 kinderen hier onderwijs. De school kenmerkt zich door
een gemoedelijke sfeer en betrokken ouders.
De ‘finne’ is het weiland dat het dichtst in de buurt ligt van de boerderij. De boer kan hier het beste
toezicht houden op dieren die extra zorg nodig hebben en op het jongvee. Zo wil CBS de Finne aan
kinderen de veilige plaats bieden waar ze zich in hun jonge jaren goed kunnen ontwikkelen om later
de grote wereld in te gaan.
In de school werken wij in vier combinatiegroepen. Het team bestaat uit 7 leerkrachten, een
onderwijsassistente en een intern begeleider. We vormen met elkaar een professioneel en
enthousiast team, dat verder wil bouwen aan de ontwikkelingen die de laatste jaren zijn ingezet.
De Finne is een school die het kind centraal stelt: Aandacht hebben voor het kind, zo veel mogelijk
zorg op maat, zorg in de klas, maar indien nodig ook daarbuiten.
Wij zoeken een directeur die:
 professioneel en onderwijskundig leiding geeft;
 zichtbaar is voor team, leerlingen en ouders;
 een coachende stijl van leidinggeven geven hanteert;
 luistert naar het team, tussen teamleden staat en tegelijkertijd daadkracht toont;
 een stevige persoonlijkheid heeft;
 motiveert en inspireert;
 integer en empathisch is;
 communicatief sterk en transparant is en daarnaast relativeringsvermogen bezit.
Daarnaast verwachten wij van de directeur dat hij/zij:
 een duidelijke visie heeft op goed onderwijs in deze tijd;
 het team begeleidt in het voortzetten van ingezette ontwikkelingen;
 een boegbeeld voor de school is;
 samenwerkt met partners in de omgeving.
Functie-eisen: Wij 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.;
 lesgevende ervaring heeft;
 een relevante managementopleiding heeft gevolgd;
 positief tegenover de Friese taal en cultuur staat.
Wij bieden:
 een school met een enthousiast team;
 een fijne dorpsschool;
 een boeiende en ambitieuze organisatie;






samenwerking met collega-directeuren;
mogelijkheid tot uitbreiding van de aanstelling met lesgevende taken;
ondersteuning vanuit de centrale dienst van PCBO
een DB-functie.

Voor meer informatie kunt u op contact opnemen met de directeur-bestuurder de heer Hans
Greidanus, tel. 058 2130350. Voor informatie over de school kunt u bellen met Nelleke de vries,
leerkracht, telefoon 0566 631 302. Zij is bereikbaar op dinsdag en woensdag vanaf 15.00 uur.
U kunt uw sollicitatiebrief tot 28 mei mailen naar info@pcboleeuwarden.nl o.v.v. sollicitatie De
Finne. Informatie en schooldocumenten vindt u op de website van de school https://www.definnealdeboarn.nl/. Gesprekken zijn gepland op 3 en 4 juni 2019. Een assessment kan deel uitmaken van
de procedure.

