SBO ’t Palet maakt
deel uit van de
Stichting Trigoon in
Hoorn. Dit is het
bevoegd gezag van
de:
 IKEC-Hoorn,
centrum voor
gespecialiseerd
onderwijs (cl3 en cl4)
kinderopvang en
jeugdzorg
 School voor
voortgezet
speciaal
onderwijs de
Stormvogel
 Praktijkscholen
Hoorn en Stede
Broec

SBO ’t Palet is op zoek naar een teamleider! Kom jij bij ons werken?
Vanaf 01 januari 2021 komt deze mooie baan beschikbaar, omdat
onze huidige teamleider een baan als directeur op een andere
school heeft geaccepteerd.

Teamleider
(WTF 0,8 – 1,000)
Onze school biedt onderwijs aan kinderen die meer aandacht en
begeleiding nodig hebben. Je komt te werken op een PBS school.
Veiligheid, vertrouwen en respect zijn voor ons belangrijke
kernwaarden. Je gaat leiding geven aan een enthousiast en
betrokken team. Je bent werkzaam op de locatie waar de
onderbouw- en middenbouwgroepen gevestigd zijn. Je bent
gemakkelijk aanspreekbaar voor collega’s, luistert goed en creëert
een positieve teamsfeer waarbinnen samenwerken en het primaire
proces centraal staan. De klus moet gezamenlijk geklaard worden!
De school heeft recent een flinke “digitale stap” gezet. Kennis van
en affiniteit met ICT is zeer gewenst.















Functie-eisen:
Onderwijs gerelateerde opleiding op Hbo-niveau, aangevuld
met een Master (S)EN of andere relevante aantoonbare
deskundigheid;
Een afgeronde managementopleiding of de bereidheid om
deze te volgen (bijvoorbeeld de schoolleidersopleiding);
Kennis van de (onderwijskundige) ontwikkelingen in het
speciaal basisonderwijs en ervaring met de doelgroep van ‘t
Palet;
Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en
in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en
concepten;
Vaardigheid in het voorbereiden en ontwikkelen van beleid;
Vaardigheid in omgang met kinderen, ouders en betrokken
externe partijen;
Inzicht in een complexe onderwijsorganisatie, waarin er met
veel partijen samengewerkt wordt.
Kerntaken:
Leidinggeven aan een team van professionals;
Beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -uitvoering;
Bijdragen aan de uitvoering van het onderwijs binnen het
team.
Wij bieden:
Een tijdelijke benoeming voor de duur van één jaar, met
uitzicht op een vaste benoeming;
Garantie op terugkeer in de huidige functie aansluitend aan
de tijdelijke benoeming als het een interne benoeming
betreft;
Een verantwoordelijke baan als lid van het managementteam
van de school;



Een salaris conform schaal 11 van de CAO-PO, aangevuld
met een maandelijkse bruto toelage ad. € 324,86 naar rato
van de inzet als teamleider.

Procedure:
De benoemings- en adviescommissie bestaat uit de directeur, een
MR-lid, een personeelslid, een teamleider en de adviseur P&O. Een
assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
De eerste gespreksronde vindt plaats maandag 1 december vanaf
15.00 uur. De richtlijnen van het RIVM worden hierbij in acht
genomen.
Informatie:
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met
dhr. R. Narold, directeur SBO ’t Palet. Tel: 06-3319 3794.
Een uitgebreide functiebeschrijving kunt u opvragen via
personeelszaken@trigoon.wf
Reageren:
Uw motivatiebrief, voorzien van curriculum vitae kunt u tot en met
dinsdag 24 november 2020 richten aan de benoemings- en
adviescommissie en mailen naar personeelszaken@trigoon.wf onder
vermelding van vacaturenummer 20.09.PB
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

