Het College van Bestuur van INNOVO
zoekt met ingang van het schooljaar 2019‐2020 een

directeur basisschool (m/v) voor
de kleine Wereld in Vaals en Op de Top in Vijlen
(wtf 1,0)
Deze vacature is opengesteld voor medewerkers met een afgeronde Schoolleidersopleiding en
met ruime leidinggevende ervaring. De directievoering voor beide scholen zal worden belegd bij
twee personen en wel een directeur voor Vaals [70%] en samen met de huidige adjunct‐IB‐er ook
voor Vijlen [30%]. Binnen INNOVO geven scholen zelf kleur aan het onderwijs en dat betekent
dat de opdracht op beide scholen verschillend is. De INNOVO‐scholen in de gemeenten Vaals en
Gulpen‐Wittem werken intensief samen in een cluster.
INNOVO zoekt een directeur die
 empathisch, daadkrachtig en besluitvaardig is;
 open en transparant is;
 communicatief sterk is en mensen weet te (ver)binden;
 bijzondere kwaliteiten heeft met betrekking tot het professionaliseren en verder
ontwikkelen van leerkrachten en medewerkers;
 initiatiefrijk is, de rust kan bewaren, prioriteiten kan stellen en vitaliteit bevordert en zo
mede zorg draagt voor een realistische werkdruk;
 eigen initiatief van collega’s stimuleert en ruimte biedt voor eigenaarschap;
 samenwerking zoekt en constructief overleg voert met collega‐directeuren en samen
met hen binnen het cluster en binnen INNOVO bijdragen levert aan de beleidsvorming.
Basisschool de kleine Wereld en Basisschool Op de Top zoeken samen een directeur die
Sociale context
 affiniteit heeft met de populatie van de beide scholen, de verschillen respecteert en daar
op passende wijze weet mee om te gaan;
 uitgaat van: je bent niet alleen op school voor het geven van onderwijs of te leren; er is
meer …
 zorgt voor een positieve sfeer, waarin leerlingen en medewerkers respectvol met elkaar
omgaan;
 zichtbaar is voor ouders, communicatief sterk is en grenzen durft te stellen;
 een relevant netwerk aan educatieve en externe partners nastreeft, die relevant zijn voor
de doelgroep en de beide gemeenschappen Vaals en Vijlen;
 ruime ervaring heeft met de sociale en maatschappelijke context van de scholen en hierin
mogelijkheden ziet en benut om mensen te (ver)binden.
Onderwijsinhoudelijk
 aantoonbare kennis heeft van recente onderwijsontwikkelingen en de onderwijskundige
visie samen met het team omzet in praktisch handelen (op korte en lange termijn);
 oog heeft voor ieder kind op school en samen met het team zorgdraagt voor een passend
onderwijsaanbod;
 planmatig en strategisch kan denken en werken in het belang van de doelgroepen en de
maatschappelijke context;
 ondernemend en resultaatgericht is en vanuit verbinding en samenwerking zorgt voor
borging van de kwaliteit van het onderwijs.

vacature directeur Op de Top te Vijlen en de kleine Wereld te Vaals

Kwaliteiten
 daadkrachtig en besluitvaardig is;
 bijzondere kwaliteiten heeft met betrekking tot het verder ontwikkelen van
medewerkers in een professionele feed‐back‐cultuur;
 coachingsvaardigheden heeft die hij gebruikt bij ouders, collega’s en kinderen;
 de proferssionele attitude van collega’s stimuleert en ruimte geeft voor eigenaarschap;
 enthousiast is in de samenwerking met teams, leerlingen, ouders en ketenpartners.
Werkomgeving en organisatie
Basisschool Op de Top en Basisschool de kleine Wereld zijn scholen met een eigen identiteit in een
specifieke context. Beide scholen maken deel uit van het INNOVO‐onderwijscluster Vaals‐
Gulpen‐Wittem met scholen in Eys, Epen, Mechelen en Gulpen.
Basisschool Op de Top is een kleinschalige school met circa 120 leerlingen gelegen in het
kerkdorp Vijlen. De school kent een relatief sterke ouder‐ en leerlingpopulatie. Ontwikkelingen
voor de komende jaren bevinden zich op het vlak van groepsoverstijgende samenwerking en de
doorontwikkeling van meer eigentijdse vormen van leren en werken vanuit eigenaarschap bij de
leerlingen.
Basisschool de kleine Wereld is een school met nu circa 165 leerlingen in het kerkdorp Vaals. De
kern Vaals kent een zeer gevarieerd inwonersbestand met op sociaal‐economisch gebied stadse
kenmerken, wat uiteraard ook binnen de schoolpopulatie herkenbaar is. De school is gesitueerd
in een brede schoolvoorziening, waar ook sociaal‐maatschappelijke partners zoals PSZ,
kinderopvang, bieb en een tweede basisschool met openbaar onderwijs zijn gehuisvest. De
ontwikkelingen voor de komende jaren bevinden zich op het vlak van samenwerking op
teamniveau en afstemming op pedagogische en didactische behoeftes in lijn van kenmerken van
de leerlingpopulatie.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de websites van de scholen:
 https://www.bs‐dekleinewereld.nl/
 https://www.bs‐opdetop.nl/
Wij bieden:
 Een uitdagende werkplek op twee scholen in het Heuvelland met een verschillende
context in Vaals en Vijlen;
 Twee scholen met een eigen identiteit, die daar waar synergievoordeel te behalen is,
nauw samenwerken;
 Een sterk pedagogisch klimaat waar een fijne werksfeer heerst met rust en regelmaat bij
zowel leerlingen, ouders als leerkrachten;
 Enthousiaste teams die willen leren en zich willen ontwikkelen;
 Een hoge mate van ouderbetrokkenheid;
 Inschaling zal plaatsvinden in DB op basis van de CAO PO.
Inlichtingen en procedure
Voor vragen over de functie kunt je contact opnemen met Bert Nelissen (voorzitter College van
Bestuur) of Lars Frissen (adviseur Personeelszorg via 06‐14751161). Als je interesse hebt in deze
functie, kun je je motivatiebrief plus recent curriculum vitae uiterlijk 27 mei a.s. vóór 12.00 uur per
mail richten aan: werken@innovo.nl.
De gesprekken met de Benoemingsadviescommissie (BAC) zijn voorzien voor 4‐5‐6 juni 2019.

