Teamleider
Basisschool Mikado
BLERICK | 0,6 - 1,0 FTE | SCHAAL LC | TIJDELIJK M.U.O. VAST | INGANGSDATUM IN OVERLEG
Solliciteer voor 29-09-2022
Sta jij voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen? Wil jij samen met ons de geletterdheid van
de wijk Vastenavondkamp verbeteren? En ben jij een geboren leider die inspireert, confronteert en
reflecteert? Dan ziet het team van Mikado in jou onze volgende teamleider!

Wie zijn wij?
Basisschool Mikado is een Vreedzame School met een diverse, kleurrijke doelgroep. Bij ons op school wordt
iedereen gezien en gehoord, we kennen elkaar allemaal. Er heerst een respectvolle en veilige leeromgeving. De
kracht van Mikado is het begrip ‘samen’: samen leren, samen werken, samen leven. Zo zetten we kinderen in als
mediator en laten hen meedenken in het leerlingenpanel. Ook het team ontwikkelt zich samen verder. Hierbij
hoort feedback vragen en geven. En dat alles in het belang van het kind.
Onze school heeft 14 groepen en een taalklas. In de taalklas starten kinderen, vanaf groep 3, met een
taalbarrière. We gaan voor onze kinderen en proberen er het maximale uit te halen. Dat betekent dat we ook
over de schoolgrenzen heen kijken in het bieden van hulp en ondersteuning als dat in het belang van het kind is.
We werken samen met externe partners, zoals ergo- en logopedie, ambulant begeleiders, maatschappelijk werk
en de straatcoach.
Samen met het hele team wordt gewerkt middels een 90-dagen-plan. In het plan staan onze doelen en acties
voor het lopende schooljaar. Iedere 90 dagen wordt het door het voltallige team geëvalueerd en bijgesteld. De
speerpunten zijn: ‘Taal is overal’, opbrengstgericht werken en vergroten pedagogisch handelen.
Mikado wil werken met drie teamleiders die samen met de directeur het managementteam vormen. Je bent
medeverantwoordelijk voor de leerlingenzorg, het organiseren en begeleiden van werkprocessen.

Ben jij de teamleider die…


werkt vanuit de visie van Mikado en de schoolontwikkeling volgt en borgt?



op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid een team van professionals aanstuurt?



een coachende rol oppakt, buiten kaders denkt en kritische vragen stelt?



snel hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheidt en doorstastend en adequaat handelt?



zichtbaar en toegankelijk is voor zowel kinderen, collega’s als ouders?



een proactieve houding heeft in de ondersteuning van collega’s bij de uitvoering van hun werk?

Daarnaast beschik je over


minimaal HBO werk- en denkniveau;



brede ervaring op het gebied van leerlingenzorg.

Kerobei
Mikado is onderdeel van stichting Kerobei, een door talent en ambitie
gedreven onderwijsorganisatie. Kerobei beheert 17 scholen, waarvan 2
scholen voor speciaal basisonderwijs. Als medewerker van Kerobei deel
je samen met bijna 500 collega’s dezelfde passie: hoogwaardig, passend
onderwijs realiseren voor ruim 4.500 leerlingen. Binnen deze organisatie
bieden we optimale kansen vanuit eigenaarschap voor kind, ouder en

Ontwikkelen in ontmoeting

medewerker.

Wij bieden jou


Een baan als teamleider voor 24 tot 40 per week;



Een bruto maandsalaris van max. €5.329 bruto (schaal LC) op
basis van 1,0 fte;



Ontwikkelmogelijkheden en de juiste begeleiding waar nodig.

Enthousiast? Solliciteer!

Kerobei zijn wij allemaal!
Samen gaan we voor de kansen van
alle kinderen. Wij hebben de
overtuiging dat dit alleen kan wanneer
we ontwikkelruimte voor onze
professionals creëren.
Kerobei is een samenwerkingsverband

Je bent overtuigd, dit wordt jouw nieuwe baan! En aangezien jij kansen

van 17 unieke scholen op basis van

niet laat liggen, stuur jij jouw cv en motivatiebrief vóór donderdag 29

vrijheid en professionele

september naar sollicitaties@kerobei.nl o.v.v. vacature L02 Mikado.

verantwoordelijkheid.

Zijn wij net zo enthousiast als jij?


Dan volgt een sollicitatiegesprek met vier leden van de
benoemingsadviescommissie op 5 oktober van 12.30-17.00 uur
of op 11 oktober van 16.00-20.00 uur.

•

Een van onze PZ-medewerkers neemt contact met je op om een
arbeidsvoorwaarden gesprek te plannen.



Zet jij je handtekening onder het voorstel? Dan heten we je van
harte welkom bij Mikado!

Heb je nog vragen over de vacature of wil je meer informatie over
basisschool Mikado? Bel dan met Marlou van Bussel (directeur) via 0773230033. Je kunt natuurlijk ook onze website bezoeken!

