De Bernard Lievegoed School in Maastricht zoekt een
inspirerende en mensgerichte

Schoolleider m/v
voor 1,0 fte

Bernard Lievegoed School
Een basisschool met.
4 kleuterklassen en 8 klassen in
de onderbouw.
BLS biedt:
• een ontspannen,
inspirerende werksfeer
• een ondersteunend,
ambitieus en
samenwerkend team
• mogelijkheden voor na- en
bijscholing
• een vooruitstrevend
opgezette zorgstructuur
met innovatieve ideeën
• een innovatieve,
kwalitatieve visie op
pedagogisch en didactisch
vlak
• vrijeschoolonderwijs in de
huidige tijd
Bernard Lievegoed School
Leuvenlaan 35
6229 GX Maastricht
Tel: +31[0]43-3617398
admin@bernardlievegoedschool.eu
www.bernardlievegoedschool.nl

Jij, als onze nieuwe directeur
• bent een stevige leider die ingewikkelde onderwijs- en
organisatieprocessen kan begeleiden, het voortouw neemt en ook
als het moeilijk wordt overeind blijft;
• toont initiatief vanuit een open basishouding;
• werkt vanuit bevlogenheid aan de herijking en ontwikkeling van de
onderwijskundige visie;
• hebt het lef om vanuit een creatieve en ondernemende manier
uitdagingen aan te gaan;
• bent sterk in het nemen van besluiten als de situatie hierom
vraagt;
• hebt sterke affiniteit met en kennis van het principe van het Vrije
School onderwijs of bereid je hierin te verdiepen;
• versterkt de prettige sfeer op onze school vanuit een open
basishouding;
• neemt regelmatig de tijd om te sparren met ons als teamleden;
• gaat makkelijk contacten aan; zowel met ouders als externe
partijen;
• beschikt over ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het
primair onderwijs.
Wat verwachten we
Als onze nieuwe schoolleider straal je vertrouwen uit richting ons ervaren
team. Door talenten en kwaliteiten van leerkrachten echt te zien en te
ontdekken help je ons om nog beter samen te werken. Je bent een
inspirator en verdiept met ons het principe van het Vrije School
onderwijs. Je zet nieuwe ontwikkelingen in gang binnen de school.
Richting externe partijen ben jij een prettige gesprekspartner, in staat om
diplomatiek te handelen en bent daarmee een krachtige ambassadeur
van onze mooie school.
Deze procedure wordt begeleid door Met David bv.
Voor meer informatie over de functie, de complete profielschets
en het schoolplan 2020-2024 kun je contact opnemen met Mieke ten
Have 06-53843783.
Reactie graag per mail naar info@metdavid.nl vóór 17 april 2021.
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden bij Met David bv tussen 29
maart en 17 april 2021.

De BLS valt onder Stichting Pallas
www.stichtingpallas.nl

Er zullen 2 rondes gesprekken plaatsvinden met geselecteerde
kandidaten. De data daarvoor zijn 20 mei en 27 mei vanaf 15.00 uur.
Een assessment en referentie-check maken deel uit van de
selectieprocedure.

