De leerlingen, het team, de directeur en het bestuur van SBO de Wissel te Houten, onderdeel van
Stichting Gewoon Speciaal zijn, per 01-08-2018 op zoek naar een:

Adjunct-directeur (wtf 0,6)
die samen met de directeur en het team zich inzet, om onze leerlingen de kans te geven om hun
talenten optimaal te ontwikkelen.
SBO de Wissel heeft een goede naam in de regio en het is de opdracht van de nieuwe adjunctdirecteur, om samen met de directeur en het team, ook in de toekomst het verschil te kunnen blijven
maken voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
In de profielschets van van onze nieuwe adjunct-directeur leest u hoe wij de samenwerking met onze
directeur zien, hoe uw rol binnen de organisatie gezien kan worden en welke persoonskenmerken en
competenties u meebrengt. Directeur en adjunct-directeur zijn complementair aan elkaar: hun
samenwerking en leiderschapskwaliteiten moeten versterkend werken: reflectie, taakverdeling,
gedeelde verantwoordelijkheid en afstemming zijn hierbij een aantal kernwoorden.

Persoonskenmerken
•
•
•
•
•
•
•

U heeft affiniteit met de doelgroep (zowel leerlingen als ouders).
U bent besluitvaardig en daadkrachtig.
U bent integer en betrokken.
U handelt pro-actief, zelfstandig en u bent reflectief ingesteld.
U bent stressbestendig en hebt gevoel voor humor.
U bent een inspirator en motivator voor het team.
U bent flexibel en staat met een open “mind” in het leven.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

U kunt werken op basis van een visie en koersuitspraken.
U heeft een duidelijke visie op passend onderwijs en met name op de positie van het
speciaal basisonderwijs.
U hebt een open houding t.a.v. onderwijsvernieuwingen en kunt processen aansturen.
U bent communicatief vaardig en gaat professioneel in gesprek met ouders, teamleden en
kinderen.
U hebt onderwijskundige ervaring en kennis.
U beschikt over aantoonbare managementkwaliteiten, ook op onderwijskundig gebied.
U hebt kennis van personeelsbeleid.
U bent in bezit van een schoolleidersopleiding of bereid om deze te gaan volgen.

Pre’s
Onderstaande opsomming kan als pré worden gezien:
• U hebt ervaring in het SBO.
• U hebt ervaring als leerkracht.
• U hebt ervaring als leidinggevende in een schoolorganisatie.
• U hebt kennis van financiële systemen.
• U bent bekend met de sociale kaart van Houten.
• U hebt ervaring in het leiden van vergaderingen.
• U hebt de bereidheid u verder te verdiepen in leer-en opvoedingsproblematiek.
Wat bieden wij
Stichting Gewoon Speciaal biedt:
• Een dynamische organisatie in ontwikkeling, inspelend op de veranderende behoeften van
onze omgeving.
• Betrokken en meedenkende ouders.
• Hoge kwaliteit van onderwijs, ondersteuning en opbrengsten.
• Een omgeving met gepassioneerde professionals.
• Een aanstelling voor één jaar met uitzicht op vast.
• Salaris conform cao-PO schaal AB.

Algemene informatie over de school
De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs in Houten. In het basisonderwijs zijn onze
kinderen op één of andere manier vastgelopen. Op de Wissel proberen wij de kinderen persoonlijk te
benaderen, zodat zij binnen hun eigen mogelijkheden vooruitgaan in hun ontwikkeling. De wisseling
van de reguliere basisschool naar de speciale basisschool zien we terug in de naam van onze school.
De kinderen ervaren het als ’wisselen’. Ze gebruiken een ander spoor om hun doel te bereiken.
Momenteel heeft de school 11 groepen en er werken 38 enthousiaste medewerkers. Zij verzorgen
het onderwijs voor 140 leerlingen.
De Wissel staat open voor kinderen van alle levensbeschouwelijke richtingen. Samen werken we aan
één doel: de maximale ontwikkeling van onze kinderen. Onze school maakt deel uit van het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Profi Pendi. Meer informatie leest u op onze website:
www.sbo-dewissel.nl

Schets van de samenwerking met de directeur en de rol binnen de schoolorganisatie
Adjunct en directeur vormen dus een ‘tandem’. Er zullen afspraken gemaakt worden t.a.v. de
specifieke verantwoordelijkheden en bijbehorende activiteiten. De focus van de adjunct-directeur
is met name intern (organisatorische- en beheersmatige zaken en leerlingenzorg). De directeur zal
gezien de positionering van de school en de diverse netwerkrelaties een meer externe rol uitvoeren.
Beide directieleden functioneren autonoom, maar zoeken wel de dialoog met elkaar en betrokkenen
om te komen tot zorgvuldige afstemming.

Stichting Gewoon Speciaal
SBO de Wissel maakt onderdeel uit van Stichting Gewoon Speciaal. De Stichting beheert een aantal
scholen voor speciaal (basis)onderwijs en een expertisecentrum in de provincie Utrecht, t.w. De
Kristal te Maarssen, de Stuifheuvel te Zeist, De Wissel te Houten, De Driehoek te Wijk bij Duurstede,
C.P. van Leersumschool te Zeist en het expertisecentrum KANS. Stichting Gewoon Speciaal werkt
vanuit een algemeen bijzondere grondslag.
Voor meer informatie over de Stichting zie: www.gewoonspeciaal.com
Heeft u interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Elselien Wiebenga (directeur) via
telefoonnummer 06 – 3622 6650.
Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 10 juni. U kunt uw brief met bijbehorend CV
mailen naar directie.dewissel@gewoonspeciaal.com
De brievenselectie vindt plaats op 11 juni.
De gesprekken met de commissie vinden plaats op 13 en 14 juni 2018.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

