Onze nieuwe schoolleider;

• Heeft plezier;
Wij hebben een leuk team met een gezonde sociale cohesie. We zoeken een
schoolleider die hier bij past. Iemand die met ons wil samenwerken, plezier heeft in
zijn werk en humor heeft.

•

Stimuleert ontwikkeling;

Wij willen als onderwijsteam een school zijn waarin iedereen zich gestimuleerd voelt
om te groeien. Dit gunnen wij onze leerlingen, maar ook elkaar. Als professionals zijn
wij het voorbeeld in een ontwikkelingsgerichte houding.

•

Straalt rust uit;

•

Kan balanceren tussen sturen en coachen;

•

Is betrouwbaar en eerlijk;

Onze schoolleider straalt rust uit omdat zij/hij vertrouwen heeft in de toekomst en de
capaciteiten van mensen.
Onze schoolleider kan zijn leidinggevende stijl aanpassen aan de situatie. We
hebben een schoolleider nodig met een coachende basishouding, maar ook een
schoolleider die stevig in haar/zijn schoenen staat en kan sturen.
Als je een afspraak maakt met onze schoolleider weet je dat deze staat. De
communicatie is open en besluitvormingsprocessen zijn transparant.

•

Heeft geen oordeel en laat mensen in hun waarde;

•

Heeft kennis van leren;

•

Islamitische identiteit;

Zoals al onze leerlingen uniek zijn, zijn wij dit ook. Onze schoolleider ziet dit als een
kracht en stimuleert authenticiteit en eigenaarschap.
Het is waardevol als je ervaring hebt in het onderwijs, dat je weet hoe het is om voor
de klas te staan, maar dit is geen voorwaarde. Wel is het een voorwaarde dat je een
passie hebt voor het stimuleren van ontwikkeling en dat je zich hebt in je eigen
ontwikkelpunten. Samen hebben we de expertise in huis, we kunnen elkaar dus
aanvullen.
Wij zijn een school op Islamitische grondslag. Onze Islamitische identiteit is onze basis.
Onze schoolleider begrijpt dit en wil zich inzetten voor onze school vanuit onze
identiteit. Dit betekent niet dat je zelf praktiserend moslim moet zijn. Wel vinden we
het belangrijk hebt dat je affiniteit hebt met het Islamitisch geloof en vragen durft te
stellen.

