
 

 

 

 

De Goede Herder in Helmond is een zelfstandige basisschool in een mooi en vernieuwd 

gebouw. Met een enthousiast en betrokken team geven wij les aan 370 leerlingen. Op onze 

school heerst een sterk pedagogisch klimaat, mede daardoor kunnen onze kinderen zich 

optimaal ontwikkelen. We bieden kinderen een kansrijke, veilige en talige leeromgeving, 

waarbij we uitgaan van de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. Zo werken we 

met een taal- en topklas, organiseren we (buitenschoolse) activiteiten zoals een mini-disco en 

filmavonden en we werken met verschillende onderwijspilots om ons onderwijs blijvend te 

ontwikkelen. Kortom: we zijn als school volop in beweging! 

Wij zoeken voor Basisschool De Goede Herder: 

Adjunct-Directeur (0,6 wtf) 

 ‘Betrokken en doelmatig’ 

 

Profiel: 

Onze nieuwe adjunct-directeur werkt visie-gestuurd met ons aan de gestelde doelen. Jij krijgt 

energie van het werken aan een professionele cultuur en weet ons te enthousiasmeren en 

inspireren. Als adjunct-directeur zie je de voordelen van een intensieve samenwerking met de 

directeur-bestuurder en het managementteam bestaande uit twee bouwmanagers. Je bent 

in deze functie verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg en geeft dit 

verder vorm voor onze school. 

 

Onze nieuwe adjunct-directeur: 

▪ inspireert en communiceert helder met alle betrokkenen; 

▪ denkt in kansen en mogelijkheden en bewaakt de schoolvisie en kwaliteit; 

▪ herkent kwaliteiten en erkent binnen het team en kan feedback geven en ontvangen; 

▪ is verbindend en empathisch; 

▪ heeft ervaring in een leidinggevende functie. 

 

Wij bieden: 

▪ een warm en collegiaal team met hart voor de leerling en onderwijs; 

▪ een prachtige school met interne bibliotheek; 

▪ de uitdaging om mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

opbrengstgericht passend onderwijs; 

▪ salariëring volgens cao po schaal AB. 

 

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

 

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van 

deze oproep interesse of heb je nog vragen bel dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen 

(adviseur werving) op 06-13741197. Reageren is mogelijk t/m 20 oktober 2018, we ontvangen 

je sollicitatie graag via deze link. 

 

http://www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures/adjunct-directeur-de-goede-herder-in-helmond

