VACATURE TEAMLEIDER
Burgemeester de Wildeschool (Stichting VierTaal) is per 1 augustus 2019 op zoek naar een

Teamleider (0,6 - 0,8 fte)
De Burgemeester de Wildeschool biedt onderwijs aan leerlingen met een communicatieve beperking,
veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of door slechthorendheid (SH). Een klein deel
van de leerlingen is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS). De Burgemeester de
Wildeschool heeft de hoofdvestiging in Schagen en twee nevenvestigingen in Zwaag/Hoorn en
Alkmaar.
Wat kan onze school je bieden:
● Inspirerend team dat met elkaar onderwijs en ondersteuning voor onze leerlingen vorm geeft;
● Een uitdagende werkplek;
● Een leidinggevende functie met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Kernactiviteiten
● Uitvoering geven aan de lessen volgens het ADI-lesmodel;
● Verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en het klassenmanagement;
● Opstellen, evalueren en bijstellen van ontwikkelingsperspectieven, groepsplannen en
individuele plannen;
● Werken in een multidisciplinaire setting.
Kennis en vaardigheden
● Beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten;
● Geeft anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen en deelt leiderschap;
● Is zichtbaar in de school en heeft oprechte belangstelling voor iedereen;
● Schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen
● Is coachend;
● Is samen met directie en team verantwoordelijk voor een professionele, opbrengstgerichte cultuur,
hij/ zij betrekt daarbij onderwijsinnovaties;
● Affiniteit met speciaal onderwijs en draagt op actieve wijze de visie van VierTaal uit;
● Kennis en inzicht cluster 2 problematiek betreffend;
● Kennis en ervaring P&O;
● Ervaring met onderwijsprocessen in het SO;
● Kennis en ervaring met ICT in het onderwijs;
● Ervaring met het aansturen van een groot multidisciplinair team.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij bereid is de schoolleidersopleiding te volgen.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke aanstelling met zicht op een vaste aanstelling.
De functie is ingeschaald conform de CAO PO, salarisschaal AD (functieomschrijving is opvraagbaar). De
vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.
Informatie
Nadere informatie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Remco Niemeijer, regiodirecteur
0224-214896
r.niemeijer@viertaal.nl

Sollicitaties
Je kunt de sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór maandag 20 mei 2019 sturen aan de
administratie: c.dol@viertaal.nl onder vermelding van vacature Teamleider. Gesprekken worden op 23
mei a.s. gevoerd.

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

