Vacature schoolleider Stichting Eduquaat
ten behoeve van:

OBS Molenakker in Weert
werktijdfactor 0,8-1,0
Stichting Eduquaat is verantwoordelijk voor het onderwijs op zeven reguliere basisscholen
voor openbaar en katholiek onderwijs in de gemeente Weert. Stichting Eduquaat telt ruim
1500 leerlingen en heeft ongeveer 160 medewerkers. Voor OBS Molenakker zijn bestuur en
school met ingang van 1 maart 2022 (of eerder) op zoek naar een nieuwe schoolleider.
Kinderen van nu, vormgevers van de toekomst!
Wij vormen één wereld, op weg naar de vreedzame, duurzame samenleving die wij willen zijn.
Wij zijn een veilige oefenplaats voor jouw groei.
Wij begeleiden bij het ontdekken van jouw kansen en het ontwikkelen van jouw talenten.
Wij doen dit spelend-wijs, eigen-wijs en eigen-tijds.
(Koersplan 2019-2023: Stichting Eduquaat)

Onze school
OBS Molenakker telt op dit moment ongeveer 400 leerlingen, verdeeld over vijftien groepen
en twee locaties. Binnen de school is kinderopvang en een peuterspeelzaal aanwezig.
OBS Molenakker is een openbare school waarin onderwijs wordt vormgegeven volgens een
visie die past bij de school en het team. Op school ontwikkelen leerlingen zich in een veilige
omgeving waarbij de focus ligt op de kernvakken rekenen, taal en lezen. Daarbij investeren
teamleden zoveel mogelijk in kwaliteiten en vaardigheden die leerlingen nodig hebben om
nu en in de toekomst gelukkig te kunnen leven en werken. Vanuit vaste groepen werkt het
team aan de pedagogische kernwaarden veiligheid, relatie en vertrouwen. Hier wordt de
basis gelegd waarin kinderen leren, groeien en ontwikkelen. Op OBS Molenakker streeft
iedereen ernaar dat kinderen en teamleden elke dag ‘een beetje beter’ worden.
Samen maken we school
Het team zoekt een schoolleider die, samen met het ontwikkelteam, dagelijks leiding geeft
aan de school en met alle collega’s de ingeslagen koers en de ingezette ontwikkeling
voortzet en verder uitbouwt. Speerpunten hierbij zijn het doorontwikkelen van Jeelo en
didactisch coachen. Daarmee wordt vanuit een juiste leermodus verder gebouwd aan een
professionele leercultuur. Het ervaren team van OBS Molenakker is op zoek naar een
schoolleider die vanuit een gezamenlijke visie draagvlak creëert, waar nodig daadkracht
toont, richting geeft en daarbij voldoende ruimte biedt voor eigen initiatieven.
Daarnaast is Eduquaat op zoek naar een leider die op stichtingsniveau, samen met de
bestuurder en collega-schoolleiders, een actieve en inhoudelijke bijdrage levert aan de
verdere ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid van de stichting.
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De nieuwe collega is een coachend leider die start vanuit relatie en
- oprechte belangstelling toont, toegankelijk en zichtbaar is voor kinderen, collega’s en
ouders;
- de kwaliteit van anderen in beeld heeft en deze gebruikt om hen in hun kracht te zetten;
- houdt van een goede sfeer en humor heeft;
- positief en transparant communiceert;
- een echte verbinder is;
- initieert, begeleidt, ondersteunt en faciliteert in ‘samen leren’;
- ervaring heeft in leidinggeven in het onderwijs en bereid is zich hier verder in te
professionaliseren;
- de samenwerking met Kinderopvang Humankind binnen OBS Molenakker op het gebied
van één doorgaande lijn, communicatie en organisatie verder uitbouwt;
- als schoolleider van Eduquaat een inhoudelijke en collegiale bijdrage levert aan het
leiderschap en dit graag deelt met collega-schoolleiders en teamleden.
Wat hebben wij te bieden?
- Een gezonde school met zo’n 400 leerlingen en 35 enthousiaste, ervaren en gezellige
collega’s;
- Een school met een hoge kind-, ouder- en personeelstevredenheid;
- Een organisatie die professionalisering stimuleert;
- Een dienstverband bij Stichting Eduquaat (wtf 0,8-1,0);
- Salarisschaal D12 of D13; afhankelijk van de expertise, ervaring en uit te voeren
(bovenschoolse) taken en verantwoordelijkheden;
- Overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Primair
Onderwijs.
Informatie procedure:
De sollicitatiegesprekken vinden door een benoemingsadviescommissie plaats in de
avonduren in week 48 (29 november – 3 december) en week 50 (13 – 17 december).
Een (ontwikkel) assessment maakt deel uit van de procedure en vindt plaats in week 2 (10 –
15 januari 2022), na de officiële benoeming.
Algemene informatie:
Voor nadere informatie over onze organisatie verwijzen wij je naar de website van stichting
Eduquaat www.eduquaat.nl of de website van OBS Molenakker www.obsmolenakker.nl
Heb je naar aanleiding van het opgestelde profiel of een bezoek aan deze sites nog vragen,
dan kun je contact opnemen met Frank Cuppers, bestuurder van Eduquaat:
f.cuppers@eduquaat.nl
De sollicitatiecode, bijlage XII, behorend bij artikel 11.8 van de CAO Primair Onderwijs, is van
toepassing op de sollicitatieprocedure.
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Reageren:
Gelieve je sollicitatie, in welke vorm dan ook, voor maandag 22 november 2021 te richten
aan:
Per post:
Stichting Eduquaat
T.a.v. mevrouw H. Doensen (stafmedewerker secretariaat, personeel en administratie)
Beatrixlaan 1
6000 AH Weert
Tel: 0495-780331
Of per e-mail: h.doensen@eduquaat.nl

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

bladzijde 4 (z.o.z.)

3

4

