
Vacature directeur-bestuurder SAB

Op een van de mooiste plekjes van Aerdenhout, midden in het groen, ligt onze
basisschool, de Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld.  We hebben als motto ‘Van
ondernemende kleuter naar zelfstandige puber’. We vullen deze missie in met
interessante methodieken als het International Primary Curriculum. We ontwikkelen ons
onderwijs voortdurend, onder meer in het streven naar het verantwoord vergroten van
autonomie van leerlingen op hun eigen leerproces. Kwalificatie, socialisatie en
persoonlijkheidsvorming leiden de weg.

De school is erop gericht om de talenten van kinderen en leerkrachten te ontdekken en
te ontwikkelen. Via ons onderwijs willen we kinderen maximale ontplooiing bieden ten
aanzien van kennis, vaardigheden en gedrag. Wij bouwen aan een totaal omgeving waar
kinderen, leerkrachten en ouders samenwerken aan het beste onderwijs. De school
bereidt de kinderen voor op een actieve deelname aan de maatschappij waarin zowel
plaats is voor persoonlijk presteren als voor invoelend vermogen, respect, tolerantie,
eerlijkheid en verantwoordelijkheid.

We zijn een kleine, neutraal bijzondere school. Ieder kind is welkom ongeacht herkomst
of levensbeschouwing. Qua structuur zijn wij een vereniging met een
directeur-bestuurder (uitvoerend bestuurder)  en een toezichthoudend deel van het
bestuur. De betrokkenheid van ouders (leden) en leerlingen (leerlingenraad) maakt mede
de school. De SAB is een eenpitter en werkt goed samen met 9 andere basisscholen in
het ‘Eenpittersoverleg Zuid Kennemerland’. Het laatste inspectierapport (2022) was
lovend.

De schoolvereniging is met ingang van 1 augustus op zoek naar een
directeur-bestuurder voor 0,6 fte. Uitbreiding van WTF met lesgevende taken behoort tot
de mogelijkheden. (Inschaling in overleg en conform CAO Primair Onderwijs). Je hebt
voldoende ervaring als schoolleider, bij voorkeur bij een éénpitter. Je woont binnen 60
reisminuten van Aerdenhout.

In de gesprekken wordt duidelijk dat jouw visie op onderwijs toegevoegde waarde heeft
voor de Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld. Wat zal helpen zijn de volgende
kwaliteiten:

● Verbindend leiderschap: door jouw lerende en onderzoekende houding draag
je bij aan een onderzoekende en lerende schoolcultuur. Je geeft erkenning en
persoonlijke aandacht en spreekt mensen aan. Je gaat uit van vertrouwen en
geeft ruimte. Je durft jezelf kwetsbaar op te stellen. Je verbindt op een
empathische manier de vernieuwende ideeën van je team.

● Strategisch denken, naar buiten gekeerdheid: door jouw voortdurende
helikopterblik houd je samen met je team koers. Je zoekt voortdurende
netwerken om de koers toekomstgericht en - bestendig te houden.

● Besluitvaardigheid: je kunt goed luisteren en neemt een besluit op basis van
alle informatie die jou ter beschikking staat. Men accepteert jouw beslissingen



omdat ze goed beargumenteerd zijn en gekoppeld zijn aan herkenbare
uitgangspunten. Je weet op belangrijke momenten knopen door te hakken.

● Communicatieve vaardigheden: je bent nieuwsgierig, toegankelijk en zorgt
ervoor dat je steeds goed geïnformeerd bent. Je kunt op een innemende manier
‘nee’ verkopen en houdt je rug recht als er druk op je wordt uitgeoefend. Jouw
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn uitstekend.

● Aanvulling vanuit de leerlingenraad: De leerlingen van de leerlingenraad zien
graag iemand die zichtbaar en actief is, nieuwe dingen kan bedenken,
oplossingen voor problemen kan vinden, vriendelijk en geïnteresseerd is, maar
ook een beetje streng.

Als directeur-bestuurder zoek je samen met de overige leden van het managementteam
de balans tussen de ambities van de school en de operationele werkelijkheid. Je
informeert het toezichthoudend bestuur, organiseert je tegenspraak en zorgt voor een
coherente organisatie.

Je bent iemand die professionaliteit van medewerkers (h)erkent en waardeert, die
inspireert en de ander stimuleert zich te ontwikkelen. Je bent iemand die
medewerkers steunt en tot hoge prestaties motiveert. Je formuleert doelen aan de
hand van een strategisch beleidsplan naar uitvoerbare activiteiten. Jij zorgt ervoor
dat het beleid geïmplementeerd en uitgedragen wordt. Jij bent eindverantwoordelijk
voor het formatieproces,Jij bent deskundig op financieel gebied. Als
directeur-bestuurder ben je de eerstverantwoordelijke voor zowel de meerjaren
beleidsontwikkeling (onderwijs en bedrijfsvoering), de externe belangenbehartiging
als het operationele management..Tot jouw takenpakket behoren onder andere het
opstellen van de jaarlijkse begroting en je bewaakt de begrotingsuitvoering. Je stelt
het bestuurlijk jaarverslag op. Je handelt huisvestingszaken af. Je draagt zorg voor
het PR en marketingbeleid. De MR is een belangrijke gesprekspartner voor jou.

Als je meer informatie wenst over de inhoud van de functie, dan kun je contact opnemen
met Hans Naderman, huidig directeur-bestuurder, of met Frederiek Roodenburgh,
voorzitter bestuur SAB.

Jouw sollicitatie dient uiterlijk woensdag 22 februari ontvangen te zijn via
voorzitter@basisschoolsab.nl. De eerste gespreksronde vindt daarna z.s.m. plaats
waarbij de rest van de procedure doorgesproken wordt.

Na toestemming worden referenties nagetrokken.
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