De Dr. Schaepmanstichting verzorgt
het katholiek primair onderwijs in de
gemeente Hengelo. Onder onze
stichting vallen 11 basisscholen,
1 school voor speciaal basisonderwijs en Stichting Spring! peuterspeelscholen. Op 17 locaties zitten
4300 leerlingen en 700 peuters.
Bij onze stichting werken circa
500 personeelsleden.

Het College van Bestuur vraagt voor basisschool De Hunenborg in Hengelo (O)
m.i.v. 1 februari 2019 een

DIRECTEUR M/V

De Dr. Schaepmanstichting wordt
bestuurd door het College van
Bestuur. Op het functioneren van
het College van Bestuur wordt toegezien door de Raad van Toezicht.
De directies van de scholen
participeren in het Strategisch
Beraad. Dit Strategisch Beraad
speelt een belangrijke rol in het
maken
van
beleidsvoorstellen
richting bestuur.
De scholen van de stichting
profileren zich actief en leggen eigen
accenten.
De missie van de Dr. Schaepmanstichting luidt:
Wij beloven optimale ontwikkelingskansen voor ieder aan ons
toevertrouwd kind, in een veilige
leef-, speel- en leeromgeving.
Competente, gekwalificeerde medewerkers en
optimale materiële
voorzieningen zijn hiervoor de basis.
Wij gaan uit van een toegankelijke
omgeving waarin een ieder zich kan
welbevinden.

Voor onze basisschool De Hunenborg zijn wij op zoek naar een directeur die:
 Daadkrachtig en charismatisch is en tegelijkertijd anderen in hun kracht
kan zetten;
 Stabiliteit voor leerlingen, ouders en teamleden brengt;
 Empathisch is en alle geledingen binnen de school kan verbinden;
 Met open communicatie doelgericht te werk gaat;
 Met betrokkenheid bereid is de ingeslagen weg van de school verder te
ontwikkelen;
 Samen met het team onze visie ‘krachtige basis, De Vreedzame School
en 4x wijzer uitdraagt;

Informatie over de school kunt u vinden op de website:
www.dehunenborg.nl
Bij interesse, vragen wij u uw motivatiebrief met CV te mailen naar
secretariaat@drschaepmanstichting.nl t.a.v. mevrouw Petra Oude Breuil,
HR manager, voor 7 november 2018. De eerste gesprekken vinden plaats op
13 november 2018 in de middag.
Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

