
Het College van Bestuur van INNOVO 

is met directe ingang op zoek naar een 

 

directeur (m/v) 
met IB taken 

voor 
basisschool de Lindegaerd in Rothem  

 (werktijdfactor: 0,6 – 0,8 FTE) 
 
 
 
 
Deze vacature is opengesteld voor medewerkers met een afgeronde Schoolleidersopleiding én 
opleiding intern begeleider. Ervaring als intern begeleider is vereist, naast relevante (leidinggevende) 
ervaring in het primair onderwijs.  De directievoering én de IB-taken van de school worden in deze 
voor INNOVO nieuwe functie belegd bij de aan te stellen directeur.  
 
Schoolprofiel 
De Lindegaerd, is een basisschool met circa 105 leerlingen in een dorp met een hechte gemeenschap 
en een rijk verenigingsleven. Een kleine groep leerlingen komt vanuit omliggende woonwijken. 
 
Het team draagt de schoolvisie 'Lees, beleef en groei'. Technisch lezen vinden wij belangrijk, kunnen 
begrijpen wat je leest is ons hoogste doel. Om tot leren te komen staat veiligheid voorop, wij zijn 
een KiVa school! 
 
De school heeft sinds 2012 het predicaat Excellentie, dat wij met trots dragen. In de toekomst moet 
gekeken worden of het predicaat ons streven blijft. 
 
Als team zijn wij in samenwerking met basisschool de WereldSter gestart met didactisch coachen, 
een werkwijze en gedachtengoed dat ons onderwijs verder gestalte zal geven. 
 
De Lindegaerd maakt onderdeel uit van het cluster Meerssen waarbinnen een intensieve 
samenwerking geldt met respectievelijk basisschool Franciscus (Bunde), basisschool de Triangel 
(Ulestraten), basisschool Ondersteboven (Moorveld) en basisschool de WereldSter (Meerssen). 
Binnen het cluster geven zij samen vorm aan een continuüm van onderwijs, ondersteuning en 
personele inzet.  
 
Voor meer informatie over basisschool de Lindegaerd verwijzen wij naar de website: 
https://bslindegaerd.nl/ 
 
  

https://bslindegaerd.nl/
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INNOVO zoekt een directeur-IB’er die; 
 de combinatie van directietaken en IB-taken ziet als een uitdaging en mogelijk als (nieuwe) 

stap in zijn/haar ontwikkeling.  
 empathisch, daadkrachtig en besluitvaardig is; 
 open en transparant is;  
 communicatief sterk is en mensen weet te (ver)binden; 
 inspireert en motiveert;  
 bijzondere kwaliteiten heeft met betrekking tot het professionaliseren en verder 

ontwikkelen van teams, leerkrachten en medewerkers;  
 initiatiefrijk is, de rust kan bewaren, prioriteiten kan stellen en vitaliteit bevordert en zo 

mede zorgdraagt voor een realistische werkdruk;  
 eigen initiatief stimuleert en ruimte biedt voor eigenaarschap (professionele 

handelingsruimte creëert) vanuit Rijnlands gedachtegoed;  
 samenwerking zoekt en constructief overleg voert met collega-directeuren en samen met 

hen binnen het cluster en binnen INNOVO bijdragen levert aan (de beleidsvorming en) de 
diverse ontwikkelingen binnen de scholen en in het cluster;  

 enthousiast en betrokken is in de samenwerking met teams, leerlingen, ouders en 
ketenpartners;  

 coachingsvaardigheden heeft, die hij gebruikt bij ouders, collega’s en kinderen; 
 één is met de kernwaarden van INNOVO: verbinden, vertrouwen en vakmanschap; 

 
Basisschool de Lindegaerd zoekt een directeur-IB’er die; 
Sociale context 

 affiniteit heeft met de populatie van de school, verschillen respecteert en daar op een 
passende wijze mee omgaat en aandacht heeft voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
de kinderen; 

 zorgt voor een positieve sfeer, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat en waarin 
kinderen, ouders en medewerkers zich gekend en gewaardeerd voelen;  

 zowel ruimte biedt, als ook grenzen stelt en structuur biedt;  
 samen met het team verder bouwt en vorm geeft aan de onderwijsvisie binnen de school;  
 aantoonbare ervaring heeft als netwerker, vertegenwoordiger en belangenbehartiger van 

school, leerlingen en ouders;  
 een relevant netwerk nastreeft aan educatieve en externe partners, die relevant zijn voor de 

school en de leerling;  
 een toegankelijke, duidelijke en positief ingestelde persoonlijkheid is, die zich goed kan 

presenteren en weet te relativeren; reflecteren op eigen handelen, besluitvaardigheid en 
transparantie horen evenzeer tot de belangrijke persoonlijke eigenschappen. 

 
Onderwijsinhoudelijk 

 aantoonbare kennis heeft van recente onderwijsontwikkelingen en de onderwijskundige 
visie samen met het team omzet in praktisch handelen (op korte en lange termijn);  

 in staat is om de kwaliteit van het onderwijs en de pedagogische processen te observeren, te 
toetsen en eventueel bij te sturen; 

 oog heeft voor ieder kind op school en samen met het team zorgdraagt voor passend 
onderwijsaanbod; 

 de school vertegenwoordigt in de regio en samenwerkingsverbanden en 
beleidsontwikkelingen afstemt in de regio met de eigen organisatieontwikkeling en vice 
versa;  

 constructief samenwerkt met directe ketenpartners en collega-scholen; 

 planmatig en strategisch denkt en werkt in belang van doelgroepen en maatschappelijke 
context; 
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 ondernemend en resultaatgericht is en vanuit verbinding en samenwerking zorgt voor 
borging van de kwaliteit van het onderwijs;  

 kennis heeft van en zicht heeft op de actuele en relevante ontwikkelingen in 
orthopedagogiek, orthodidaktiek en onderwijskunde. 

 
Wij bieden: 

 een uitdagende werkplek in Rothem; 

 iedere dag nieuwe kansen binnen onze mogelijkheden voor al onze leerlingen en komen 
voor onze leerlingen en voor elkaar op;  

 een school met een eigen identiteit, die streeft naar een sluitend onderwijszorgcontinuüm;  

 een enthousiast team dat wil leren, zich wil ontwikkelen en begeleiding vraagt en werkt op 
basis van vertrouwen;  

 een multidisciplinaire aanpak in de vorm van het betrekken van verschillende disciplines om 
aan de hulpvraag van de leerling tegemoet te komen;  

 inschaling nu in DA-schaal; definitieve inschaling volgt na afronding functiehuis conform 
CAO PO 2019-2020. 

 
Inlichtingen en procedure 
Voor vragen over de functie en/of procedure kun je contact opnemen met Nicole van Wolven (lid 
College van Bestuur; via: nicole.vanwolven@innovo.nl) of Robbin Daemen (adviseur 
Personeelszorg; via robbin.daemen@innovo.nl of via 06-41902089). Heb je interesse in deze 
functie, richt je uitgebreide en gerichte motivatiebrief inclusief recent curriculum vitae uiterlijk 24 
september 2020 voor 12.00 uur per mail aan: werken@innovo.nl.  
  
Na de sluitingstermijn ontvang je spoedig bericht van ons en bij een positieve beoordeling volgt een 
gesprek met de Benoemingsadviescommissie [BAC]. De gesprekken met de BAC zijn onder 
voorbehoud van coronabeperkingen voorzien op donderdag 8 oktober of vrijdag 9 oktober vanaf 
16.00 uur in Heerlen.  
 
Het bevragen van referenties maakt standaard onderdeel uit van de procedure.  
 
Onze missie: inspireren om te leren komt ook naar voren in de uitnodiging aan geschikte kandidaten 
om deel te nemen aan de Talent Motivatie Analyse [TMA] als onderdeel van de procedure, maar 
vooral ook als inkijk op waar je professioneel staat en daarmee zicht op je eigen 
ontwikkelingsproces.  
 
Ter afronding van de procedure volgt een arbeidsvoorwaardengesprek, waarna benoeming door het 
College van Bestuur kan plaatsvinden. 
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