De Okba is een groeiende school in Breda met 220 leerlingen, waar onderwijskwaliteit en de
islamitische identiteit worden gewaarborgd. Ons moderne en ruime schoolgebouw staat in
een prachtwijk en trekt leerlingen aan uit Breda en de wijde omgeving. De leerlingen hebben
diverse culturele achtergronden en worden op onze school opgeleid om deel te nemen aan
de Nederlandse samenleving. Wij zijn dan ook ambitieus in de doelen die wij stellen, zowel voor
leerkrachten als leerlingen!
Voor IBS Okba ibnoe Nafi zoekt SIPO per direct een inspirerende:
Directeur (m/v) 0.8 - 1.0 fte
Als onze nieuwe directeur begeleid je ons in de verdere ontwikkeling van een professionele
leergemeenschap. Samen met het team ontwikkel je beleid vanuit een duidelijke
onderwijsvisie. Als leidinggevende help je ons om gericht te werken aan groei van de
leerlingen; zowel op cognitief, sociaal-emotioneel als gedragsgebied.
Daarnaast:
▪
▪
▪
▪
▪

heb je ruime ervaring in het werken met passend onderwijs;
ben je in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers, leerlingen en ouders
zich veilig, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
ben je in je communicatie helder en eenduidig;
werk je aan een positieve schoolprofilering in de wijk en de bredere Bredase
omgeving
onderschrijf je de identiteit van de school.

Wat bieden wij?
▪ een gemêleerd team met enthousiaste collega’s;
▪ een uitdagende werkomgeving in een prachtig gebouw;
▪ ruimte om je professioneel te ontwikkelen;
▪ een school waar structuur en rust zorgen voor een veilig en uitnodigend klimaat;
▪ een jaaraanstelling, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Contact
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan komen wij graag met je in contact! Deze procedure wordt
begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie over de vacature op
www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures Heb je naar aanleiding van deze oproep vragen of
interesse bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink(adviseur werving) op 06 - 40138451. Reageren
is mogelijk t/m 2 februari 2018 middels deze link.

