Wij zoeken een directeur die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gelooft in Gods liefde en dat uitdraagt in de praktijk
sterke onderwijsinhoudelijke kennis en ervaring heeft, en een onderbouwde visie op een
brede onderwijskwaliteit
samen met het team de schoolontwikkeling doorzet
wil werken in een team met specialisten en hen in hun kracht zet
leiding geeft vanuit vertrouwen en respect
wil werken aan de ontwikkeling van de school tot een kindcentrum voor 0-12 jarigen
verbinding en relatie zoekt met leerlingen, ouders en teamleden
communicatief vaardig is
enthousiasmeert en inspireert
kan en wil samenwerken met de collega locatie-directeur en directieleden van de andere
scholen van SCOPS

Leidinggevende ervaring is absoluut een voordeel, maar ook collega’s die daar nog stappen in
willen zetten, worden uitgenodigd te reageren.

Profiel van de CBS Prins Willem Alexander:
De Prins Willem-Alexanderschool in Sliedrecht is een christelijke basisschool, met ruim
500 leerlingen op twee volwaardige basisschoollocaties. Op beide locaties is een directeur,
die het aanspreekpunt is voor ouders, kinderen en personeel van de eigen locatie.
De overige taken van de schoolleiding zijn verdeeld over beide directeuren, die de eenheid
en de kwaliteit van de school als geheel koesteren.
Toekomstplannen
Mooie plannen voor uitbreiding van lokalen en ruimte voor kinderopvang (Prof. van der
Waalslaan) en nieuwbouw (Valkweg) zijn in een gevorderd stadium waardoor de school zich
in de toekomst verder kan ontwikkelen tot een volwaardig kindcentrum voor 0 tot 12 jarigen.
Kwaliteit en identiteit
De school kenmerkt zich als een lerende en ontwikkelende organisatie, met een goed
pedagogisch klimaat, een enthousiast, actief en professioneel samenwerkend team van bijna
60 collega’s, en een positief christelijke identiteit, waar we serieus invulling aan geven.
Er is veel aandacht voor modern adaptief onderwijs en een sterke didactiek, waarbij voorop
staat dat elk kind met zijn eigen kwaliteiten uitgedaagd wordt zich optimaal te ontwikkelen in
een passend tempo en niveau. We zijn trots en zuinig op de structureel goede resultaten die
dat oplevert, omdat we geloven in de beste kansen voor elk kind. De populatie van de school
is een afspiegeling van de samenleving. Ouders zijn betrokken.
SCOPS
De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht
(SCOPS) die 7 basisscholen op 10 locaties onder haar beheer heeft.

www.scops.nl

