
 

Basisschool De Goede Herder is een zelfstandige school op 
katholieke grondslag. Er is ook veel ruimte voor andersdenkenden 
en andersgelovigen. De school staat voor een veilig leerklimaat 
waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
Een professioneel, gedreven en enthousiast team van docenten 
en medewerkers staat aan de basis van deze ontwikkeling 
tezamen met ouders/opvoeders. 
Het huidige schoolgebouw is aangepast aan de eisen die deze tijd 
stelt aan een actieve leef- en leergemeenschap.   
Momenteel bezoeken ongeveer 380 leerlingen onze school,  
verdeeld over zeventien groepen.  Er zijn vijf kleutergroepen  
en twaalf groepen 3 t/m 8. 
 
 
Basisschool De Goede Herder in Helmond zoekt per 1 september 2018  
 

Adjunct-directeur m/v 
0.6 Fte 

 
De adjunct-directeur: 

o vormt samen met de directeur/bestuurder de directie van een zelfstandige school met een 
toezichthoudend bestuur (eenpitter) 

o Bevordert de eenheid en de professionele cultuur binnen de organisatie 
o Is inspirerend en ontwikkelingsgericht 
o Levert een actieve bijdrage aan het tot stand komen en in uitvoering brengen van beleid 
o Heeft onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg als bijzondere aandachtsgebieden in zijn/haar portefeuille 

 
Profiel van de functie: 
Voor de functie dient u tenminste te beschikken over: 

o Een heldere visie op onderwijs 
o Ervaring als leidinggevende 
o Ervaring met kwaliteitszorg 
o Enige kennis van financiën binnen het onderwijs 
o Goede contactuele eigenschappen waarin empathie en menselijk leiderschap kernbegrippen zijn 

 
Het betreft een functie van 0.6 fte welke beloond wordt conform de CAO Primair Onderwijs. 
Werkdagen op dinsdag, woensdag en donderdag. 
 
Sollicitatie 
Uw gemotiveerde reactie en een uitgebreid CV kunt u uiterlijk 22 augustus sturen naar: 
Basisschool De Goede Herder 
T.a.v. mevrouw C. Schellens, directeur/bestuurder 
Montgolfierstraat 71 
5703 EB Helmond 
O.v.v. Vacature adjunct-directeur 
naar directie@bs-goedeherder.nl  
 
Meer informatie kan ingewonnen worden bij: 
Mw. C. Schellens directeur/bestuurder: 06-50599827 
 
In de week van 27 augustus zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden.  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


