Wordt Onze Wereld
ook Jouw Wereld?
Basisschool Onze Wereld is op zoek naar
een adjunct-directeur onderwijs voor leerjaar 1 t/m 4
en
een adjunct-directeur onderwijs voor leerjaar 5 t/m 8

betrokken – vakkundig – inspirerend
per 1 augustus 2021 0,8 – 1 FTE
Basisschool Onze Wereld is een grote, moderne, kleurrijke, katholieke basisschool in de wijk
Transvaal in de binnenstad van Den Haag. Meer dan 800 leerlingen bezoeken dagelijks de school.
De school kenmerkt zich door respect, veiligheid, betrokkenheid en zorg.
De school heeft een duidelijke koers en ontwikkelt zich naar een professionele leergemeenschap,
waarin we het samen leren en samen werken elke dag belangrijk vinden. Ons bevlogen team
deelt kennis en expertise, zodat we gebruik maken van elkaars talenten.
Vanuit het Leren Zichtbaar Maken en het Handelingsgericht Werken wordt het onderwijs vormgegeven. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en ons onderwijs wordt
daarop afgestemd. Dat vraagt natuurlijk maatwerk.
Onze Wereld kent een heldere structuur. De school is ingedeeld in 9 onderwijsteams. Daardoor
zijn we groot en tegelijkertijd kleinschalig. De kinderen en het team vinden in het leerjaar hun
thuisbasis en geborgenheid. Daar werken groepsleerkrachten, taakleerkrachten, intern begeleiders en specialisten samen om het onderwijs voor ongeveer 100 kinderen dagelijks te verzorgen.
We hebben 8 leerjaren met 4 groepen, 2 instroomgroepen jongste kleuters, een speciaal basisonderwijs groep vanaf groep 5 met 45 kinderen en verschillende nieuwkomers-groepen.
Op Onze Wereld begeleiden we collega’s die een opleiding volgen om een onderwijsbevoegdheid
te halen.
Onze Wereld is een fijne plek voor veel kinderen uit de wijk en ver daarbuiten, voor de leerkrachten en voor de ouders. De school is multicultureel en kenmerkt zich door diversiteit. Respect en
veiligheid staan hoog in het vaandel en zorgen ervoor dat de omgangsvormen helder zijn, zodat
iedereen met plezier naar school komt.
De adjunct-directeur onderwijs is verantwoordelijk voor het onderwijs in de leerjaren 1 t/m 4 of
voor het onderwijs in de leerjaren 5 t/m 8 plus de SBO groepen. De leerjaren zijn in twee aparte
gebouwen gehuisvest tegenover elkaar aan de Brandtstraat.
De nieuwe adjunct-directeur is de bruggenbouwer tussen de leerjaren en zorgt ervoor dat er op
één lijn binnen de school wordt gewerkt aan kwalitatief passend onderwijs.

Profielschets
We zoeken betrokken leidinggevenden, die
• Zich verbonden voelen met onze multiculturele doelgroep
• Weten wat er nodig is voor onze populatie kinderen en daar naar handelen
• Houden van diversiteit
• Zichtbaar zijn in de leerjaren en te vinden zijn op de werkvloer
• Goede relaties opbouwen met de leerjaarteams
• Een verbindende rol spelen tussen de leerjaren en zorgen voor één lijn binnen de school
• De mens zien achter de leerkracht
• De balans kunnen vinden tussen formeel en informeel werken
• Oplossingsgericht, constructief en positief ingesteld zijn
• Weten wat er speelt
• De veiligheid kunnen waarborgen van het team en de kinderen
• Besluiten nemen en feedback geven
• De professionele leergemeenschap vorm en inhoud kunnen geven
• Talenten herkennen in het team en deze durven in te zetten
• Duidelijk zijn in het stellen van haalbare doelen en het bewaken van de realisatie hiervan
• Helder communiceren over deze doelen met alle betrokken partijen
• De leerjaarteams faciliteren om door te gaan op de ingeslagen weg
Wij zoeken vakkundige onderwijskundige leiders, die
• Werken volgens Handelingsgericht Werken
• De opbrengsten kunnen analyseren op gebouw niveau en acties daaraan kunnen verbinden
• Kennis hebben van de zorgstructuur
• Oog hebben voor de brede ontwikkeling van de kinderen
• Toegankelijk zijn voor ouders en hen weten te betrekken bij het onderwijs
• Kennis hebben van het Leren Zichtbaar Maken
• Affiniteit hebben met het speciaal basisonderwijs
• Kennis hebben van Nederlands als tweede taal en de opvang van nieuwkomers
Wij zoeken inspirerende collega’s, die
• Samen als directieteam sturing geven aan de school en in gezamenlijkheid naar de gestelde
stip op de horizon, zoals beschreven in het schoolplan, willen toewerken.
• Beschikken over de gebruikelijke managementvaardigheden die noodzakelijk zijn voor het
leiden van een basisschool, gebaseerd op het competentieprofiel in het schoolleidersregister. Hiervoor gediplomeerd zijn of de opleiding willen volgen.
Wij bieden een dynamische, kleurrijke school, waar de dagen soms niet voorspelbaar zijn, waar
veel actie is, waar het onmogelijke soms mogelijk wordt, waar ideeën worden omgezet in daden
en waar we bovenal met elkaar gaan voor het onderwijs aan onze kinderen in Transvaal. Wij
bieden een aanstelling bij Lucas Onderwijs conform de CAO-PO.

Solliciteren

U kunt uw sollicitatie richten aan Aartje van den Akker, directeur van de school. Dit kan via
emailadres avdakker@onzewereld.lucasonderwijs.nl.
In de sollicitatiebrief verzoeken wij u nadrukkelijk in te gaan op uw voorkeur voor onze onderbouw of bovenbouw. Wij ontvangen uw brief en CV graag uiterlijk 18 april 2021.
Maandag 19 april worden de uitnodigingen verstuurd voor het kennismakingsgesprek.
Op 21 en 22 april vinden de eerste gesprekken plaats. Dit kan zijn aan het eind van de middag
of ‘s avonds.
Op 10 mei volgt er een tweede gespreksronde.

Informatie

Op onze website www.onzewereld.net kunt u informatie vinden over de school.
Mocht u vragen hebben kunt u bellen met John Huiskens, adjunct-directeur 070-3459300.

