Wegens vertrek van de huidige directeur is het
bestuur van de stichting op zoek naar een

directeur voor SBO ’t Palet

bevlogen-daadkrachtig-verbindend
(wtf 0,8000 – 1,000 met ingang van 1 augustus 2019)

In Hoorn en de regio WestFriesland is stichting Trigoon
het bevoegd gezag van de:
•
Scholen voor speciaal
basisonderwijs de Piramide, de
Wissel en ‘t Palet
•
School voor speciaal
onderwijs de Eenhoorn
•
School voor voortgezet
speciaal onderwijs de
Stormvogel
•
Praktijkscholen Hoorn en
Stede Broec
en zij heeft in ontwikkeling een
Integraal Kind- en
Expertisecentrum.

Wij zijn op zoek naar een directeur die:
• bewust kiest voor het speciaal (basis) onderwijs;
• een duidelijk onderwijskundige visie heeft;
• managementervaring heeft en beschikt over
aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;
• eigenaarschap bevordert en betrokkenen faciliteert om
samen te leren en te vernieuwen;
• een inspiratiebron wil zijn voor leerlingen, ouders,
teamleden en externe betrokkenen;
Van een directeur binnen stichting Trigoon wordt tevens
verwacht dat deze een constructieve en visierijke bijdrage
levert in het bovenschools managementteam.
Wij bieden de directeur:
• een school met drie locaties met ruim 270 leerlingen;
• een gemotiveerd team dat bestaat uit bijna 70
medewerkers;
• een effectieve bovenschoolse (overleg)structuur;
• een salaris conform schaal DC van de cao PO;
• een tijdelijke benoeming voor de duur van één jaar die,
bij gebleken geschiktheid wordt opgevolgd door een
vaste benoeming.
Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- Dhr. J. van Berkum (voorzitter cvb) voor vragen van
inhoudelijke aard (06-46105624);
- Mw. P. de Jonge (hoofd P&O) voor vragen m.b.t. de
procedure (06-33826587);
- personeelszaken@trigoon.wf voor het aanvragen van
een informatiepakket.
Procedure:
De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 4 april a.s.
tussen 09.00 en 17.00 uur. De tweede ronde vindt plaats op
donderdag 11 april a.s. vanaf 15.00 uur. Een assessment
maakt deel uit van de procedure.
www.sbopalet.nl
www.trigoon.wf

Reageren:
Uw motivatiebrief kunt u, voorzien van Curriculum Vitae,
uiterlijk op 24 maart 2019 mailen naar
personeelszaken@trigoon.wf

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

