
De Protestants Christelijke Basisschool De Rietlanden op
Marken is een kleinschalige en goed lopende basisschool
met vernieuwende onderwijsinitiatieven en een prettige
werksfeer. De school kenmerkt zich door een grote ouder-
en grootouder betrokkenheid en een sterk pedagogisch
klimaat. De Rietlanden is een trots lid van de Stichting
Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW). Deze
stichting is verantwoordelijk voor 15 basisscholen in
Purmerend, Edam, Ilpendam, Landsmeer, Marken en
Monnickendam. CPOW richt zich op het hoogst haalbare
op het gebied van kennis en vaardigheden, talent-
ontwikkeling én het welzijn van kinderen in onze snel
veranderende maatschappij.
 
Profilering NATUUR-school
Vanaf het huidige schooljaar is De Rietlanden gestart met
de profilering als NATUUR-school. Deze NATUUR-school
kenmerkt zich door zich te richten op een natuurlijke
omgeving, door de natuur centraal te stellen binnen ons
onderwijs. Techniek en duurzaamheid spelen ook een
belangrijke rol binnen ons onderwijs, om onze leerlingen zo
goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Daarnaast
staat de NATUUR-school voor de volgende kernwaarden:
Nieuwsgierigheid, Aandacht, Talent-ontwikkeling, Uniek/
Uniciteit (zelfontplooiing) & Respect.
 
Voor de positie van directeur zoeken we iemand met:

1) Onderwijskundige ervaring, vaardigheden en                           
.....inzetbaarheid; 
2) Een coachende leiderschapsstijl;
3) Verbindend vermogen naar de Marker gemeenschap.

De nieuwe directeur van De Rietlanden is positief ingesteld,
en heeft oog en respect voor de talenten van het team, het
karakter van de school en de locatie. Iemand die samen
met het team wilt voortbouwen aan de visie en ambities
van De Rietlanden.
 
Praktische informatie en procedure
Voor meer informatie over de school verwijzen we naar
onze website www.derietlandenmarken.nl. De functie is
ingeschaald in DB conform de cao primair onderwijs.
 
Wij gaan ervan uit dat u als kandidaat beschikt over bij de
functie passende kwaliteiten, lesbevoegdheid binnen het
primair onderwijs en een afgeronde opleiding tot
schoolleider. Leidinggevende ervaring in het primair
onderwijs is een pré. Een assessment kan deel uitmaken
van de procedure.
 
Interesse? Wie weet zijn we een goede match!
Mail dan voor  15-6-2020 uw korte motivatiebrief en C.V.
naar werken@cpow.nl. In verband met de maatregelen ten
aanzien van het inperken van het coronavirus, volgt er nog
informatie over  wanneer en hoe de sollicitatiegesprekken
gaan plaatsvinden.
 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met de heer Erik Abbink
(voorzitter college van bestuur), (0299) 479699.
 
 

Vacature directeur 
PCB De Rietlanden

Geloof in onderwijs Je doet er toe VerbondenheidVertrouwen

www.cpow.nl

Stichting CPOW zoekt per 1-8-2020 een
inspirerende, verbindende directeur voor
basisschool De Rietlanden (fte 0.6).


