Vacature Teamleider
Cor Emousschool (SO) Den Haag
Voor onze locatie Den Haag (Cor Emousschool) is Stichting VierTaal per
1 augustus 2019 op zoek naar een

Teamleider (0,8 fte)
Stichting VierTaal is de instelling voor openbaar onderwijs cluster 2 in de regio Zuid-Holland,
Flevoland, Noord-Holland & Noord-Holland Noord. De stichting biedt onderwijs en begeleiding
aan leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking, veroorzaakt door een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of een gehoorstoornis (SH). Een deel van de leerlingen is
gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS).
De Regio Den Haag heeft drie afdelingen:
● De Cor Emousschool, speciaal onderwijs;
● Het VierTaal College, speciaal voortgezet onderwijs;
● Ambulante Dienstverlening.
De Cor Emousschool is een school voor speciaal onderwijs cluster 2, heeft momenteel 15
groepen en ruim 200 leerlingen. Het team bestaat uit ongeveer 60 medewerkers.
Functie / taakomschrijving
De teamleider geeft samen met de huidige teamleider leiding aan de school en werkt onder
aansturing en eindverantwoordelijkheid van de regiodirecteur van VierTaal Den Haag. De
teamleider maakt deel uit van het managementteam van de school. Het managementteam
bestaat uit de regiodirecteur en 4 teamleiders.
Wil je graag leidinggeven aan een multidisciplinair team? Vind je het leuk om deel uit te maken
van een managementteam en samen met dit team verder vorm te geven aan VierTaal regio
Den Haag? Heb je affiniteit met het speciale kind met spraak/taalproblemen en zou je in het
cluster 2 onderwijs willen werken? Dan is de functie van teamleider een mooie uitdaging voor
je!
Kernactiviteiten
De teamleider:
● Is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie;
● Geeft anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen en deelt leiderschap;
● Geeft sturing en uitvoering aan alle facetten van het beleid van de school;
● Denkt mee, is mede verantwoordelijk voor het beleid van VierTaal;
● Voert in het kader van integraal personeelsbeleid de gesprekken met de teamleden;
● Bereidt (team)vergaderingen voor en zit deze voor;
● Draagt de visie van VierTaal en de strategische koers van de organisatie uit;
● Onderhoudt contacten met ouders en stakeholders;
● Is samen met het team en de directie verantwoordelijk voor een professionele,
opbrengstgerichte cultuur.

Vaardigheden en kennis
● Kan delegeren en knopen doorhakken;
● Signaleert (nieuwe) ontwikkelingen en kan die omzetten in handelen;
● Kan veranderingsprocessen leiden;
● Stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van
medewerkers;
● Biedt structuur; stimuleert, motiveert en houdt voeling met wat zich op de werkvloer
afspeelt;
● Is een verbindende factor, zowel op zakelijk als menselijk vlak;
● Zorgt voor een open en heldere communicatie;
● Is geduldig en oplossingsgericht;
● Heeft ervaring in leidinggeven en coachen van een team;
● Ervaring met cluster 2 is een pré.
Opleidingseisen
● Schoolleidersopleiding of bereidheid tot het volgen hiervan;
● Meerdere jaren werkervaring binnen het (speciaal) onderwijs;
● Hbo+ werk- en denkniveau.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd bij
goed functioneren. De functie is ingeschaald conform de cao PO, schaal AD. Betrekkingsomvang
is 0,8 fte, 0,6 fte is bespreekbaar. De functieomschrijving is opvraagbaar bij mevrouw J. van
Vulpen.
De vacature wordt gelijktijdig intern binnen VierTaal en extern opengesteld.
Informatie en Sollicitaties
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de regiodirecteur
Ingrid Okhuijsen, e-mailadres i.okhuijsen@viertaal.nl.
U kunt uw sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 11 juni 2019 sturen naar mevrouw
J. van Vulpen, e-mailadres j.vanvulpen@viertaal.nl, onder vermelding van sollicitatie
Teamleider, t.a.v. mevrouw Ingrid Okhuijsen, regiodirecteur VierTaal Den Haag.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

