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1 Wie zoeken wij?
Stichting Fedra biedt met elf reguliere basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs goed onderwijs aan
ongeveer 3.300 leerlingen in Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
Basisschool De Lunetten in Heemskerk is een Brede School met ongeveer 450 leerlingen in een mooi, eigentijds
gebouw. Het gaat goed met de school en in 2018-2019 staat zij onder leiding van een interim-directeur die tot de
zomervakantie zal blijven.
Dat betekent dat stichting Fedra per 1 augustus 2019 op zoek is naar een ervaren directeur die verbinding
realiseert:
 tussen verschillende ambities en daarmee focus in de school aanbrengt;
 in het team zodat er een professionele cultuur ontstaat;
 op inhoud en afspraken zodat doorgaande lijnen zichtbaar en werkbaar worden;
 vanuit het onderwijs van nu met inspiratie voor de toekomst;
 en die dat met humor kan doen.

2 Wat vinden wij belangrijk?
Onderwijskundig leiderschap
Als directeur ben je een onderwijskundig leider. Je hebt kennis van het onderwijs, weet ontwikkeling te stimuleren
en bewaakt processen. Je bent veel in de klas en daardoor weet je goed hoe het onderwijs op je school in elkaar
steekt. Je geeft feedback, denkt mee en nodigt vooral teamleden uit om mee te denken over hun didactiek. Je hebt
interesse in het onderwijs voor morgen en brengt je ideeën inspirerend over. Je durft los te laten, te onderzoeken,
uit te proberen en door te pakken.

We kennen je en jij kent ons
Je staat bij de deur, loopt op het plein en komt in de klas. Je weet wie we zijn, of we nu voor de klas staan, ouders zijn
of kind. Natuurlijk weet je niet direct al onze namen, maar je bent wel geïnteresseerd om ons te leren kennen en laat
merken dat je luistert. Zo weet je wat er speelt op school, welke (onderwijs- of zorg-)behoeftes er leven en wanneer
je extra aandacht moet geven. Je bent hartelijk, toegankelijk en oogst respect op natuurlijke wijze.

Met draagvlak ontwikkelen
Je werkt transparant en brengt focus aan. Daarmee worden prioriteiten helder. Dat is fijn, want daarom weten we
beter waarom we de dingen wel of niet doen en snappen we de besluiten die je neemt. Je komt daarmee
betrouwbaar, krachtig en voorspelbaar over. Je duldt een andere mening en kunt goed sparren. Met liefdevolle
dwang krijg je teamleden in beweging.

Samenwerken en samen leren
Je werkt met je team aan een open, professionele cultuur, zodat op alle niveaus van en met elkaar geleerd kan
worden. De verantwoordelijkheden van teamleden neem je niet uit handen, maar je bent er wel om te coachen en te
leiden. Je houdt het team en jezelf regelmatig een spiegel voor, zodat we het gesprek met elkaar voeren over hoe we
samenwerken en hoe we onze verantwoordelijkheid kunnen delen en nemen. De menselijke kracht van de school
weet je in balans te brengen met de professionele kant.

Organisatie
Je bent organisatorisch en bedrijfsmatig behendig. Je zorgt ervoor dat de middelen terecht komen bij het onderwijs
en pakt organisatorische kansen om het onderwijs te verbeteren en de toekomstbestendig te maken. Omdat je op de
hoogte bent van wat er speelt, kun je goede besluiten nemen. Dat betekent ook dat je weet hoe je een balans tussen
verschillende belangen kunt houden en indien nodig een buffer kunt vormen, omwille van de kwaliteit op de school.
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Wat vinden de leerlingen uit groep 6 en 7?
Volgens leerlingen is het belangrijk dat je de goede dingen wilt behouden, zoals tutorlezen, levelwerk en leuke
activiteiten. Je viert graag evenementen met hen mee. Ook vind je het leuk om een grapje te maken, maar vind je het
nog belangrijker om naar hen te luisteren. Dat geeft leerlingen namelijk het gevoel dat ze je dingen durven te
vertellen. En als je hen begrijpt, kan er iets verbeterd of opgelost worden. Het is ook belangrijk dat je kunt
organiseren en methodes niet vaak wilt wisselen. Dan is er namelijk rust en tijd, zodat de leerlingen goed aan hun
werk toekomen. De leerlingen zouden het leuk vinden als de activiteiten blijven bestaan, er bijvoorbeeld mee wordt
gedaan aan de Grote Rekendag en er meer met hun handen kan worden gewerkt.

Tot slot
De volgende kenmerken zijn van belang voor alle directeuren binnen stichting Fedra:
 Brede theoretische en praktische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs.
 Vaardigheid om organisatie-, werk-, onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen te sturen.
 Inzicht in besluitvormingsprocessen in organisaties, vraagstukken en problemen.
 Interesse en betrokkenheid voor ontwikkelingen die zich afspelen in het onderwijs, jeugdzorg en overige
domeinen die van invloed zijn op het onderwijs en de school.
 Empathie en sociale, communicatieve vaardigheden en handigheid.
 Kunnen leidinggeven aan professionals.
Kortom, de directeur is in staat om kennis, inzicht en vaardigheden in samenhang in te zetten ten gunste van de
kwaliteit van de school.

3 Wie zijn wij?
Stichting Fedra
Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs. Wij hebben twaalf scholen (elf voor regulier basisonderwijs en
één voor speciaal basisonderwijs), 300 personeelsleden, 3.300 leerlingen en 5.000 ouders. Samen werken we aan
goed onderwijs. In de drie gemeenten - Heemskerk, Beverwijk en Velsen - maken teams hun eigen school. Elk vanuit
hun onderwijsconcept, levensovertuiging en mogelijkheden, in de eigen omgeving. Zo heeft Fedra twaalf
verschillende scholen met een eigen sfeer.
Het directieberaad van de stichting wordt gevormd door de twee leden van het college van bestuur en veertien
directeuren. Zij worden in hun taak ondersteund door een staf op de gebieden P&O, beleid, onderwijs, ICT en
financiën.
Het strategisch beleid van stichting Fedra voor de komende vier jaar is in ontwikkeling. Een van de wensen van het
directeurenberaad is het vormen van een professionele leergemeenschap; het samen optrekken als directeuren,
waar samen werken en samen leren elkaar versterken. Dat vraagt om een flexibelere organisatie. En ook om
reflectie op het leiderschap in de organisatie en op de scholen, zodat (leer-)processen geleid worden en teams
eigenaar van de inhoud zijn.
Binnen stichting Fedra hebben directeuren in ieder geval de volgende taak:
 Sturing van personeel op grond van het schoolspecifieke onderwijskundig beleid is de belangrijkste opdracht van
de directeur. Dit onderwijskundig beleid wordt onder leiding van de directeur op schoolniveau ontwikkeld.
 De directeur geeft doelgericht en planmatig sturing aan het primaire proces en is leidinggevende van alle
personeel binnen de reguliere basisschool.
 De directeur is als integraal leider van de school eindverantwoordelijk voor de vertaling van stichtingsbeleid
naar schoolniveau en de uitvoering van het beleid in de school op alle beleidsterreinen.
 De directeur maakt deel uit van het directieberaad, werkt daarin mee aan het vormgeven van stichtingsbeleid en
informeert de andere leden over de uitvoering van dit beleid.
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De directeur is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering en het op peil houden van diens
bekwaamheid.
De directeur is in beginsel vrijgesteld van lesgevende taken.

Basisschool De Lunetten
Op De Lunetten verzorgen ongeveer 45 teamleden klassikaal onderwijs aan ongeveer 450 leerlingen. De school
staat bekend als een leuke en fijne school, met een grote speelplaats waar iedereen op kan spelen. Daar komen
ouders en medewerkers van de stichting ook op af. Ouders omschrijven de school als intiem, gemoedelijk en als een
school waar een prettige sfeer heerst en leerkrachten luisteren. Dat vinden zij fijn omdat ze er daarmee op
vertrouwen dat hun kind gezien en gehoord wordt. De Lunetten is verder een Gezonde School, een School in
Beweging en een Kanjer-school in wording. Er zijn veel extra activiteiten waar leerlingen, ouders en teamleden zich
op verheugen.
De kwaliteit van het onderwijs is goed en de resultaten zijn op orde, maar er zijn nog veel kansen om dit te
versterken. Een voorbeeld is het beter afstemmen van het onderwijs op de behoefte van de leerlingen, waarbij de
methodes ook functioneel kunnen worden losgelaten. Ook vormen taalachterstanden en de behoefte aan NT2onderwijs een nieuwe didactische uitdaging. Tevens zijn er initiatieven om groepsoverstijgend te werken, maar
daarin zit nog geen vaste structuur door de hele school. Verder leeft in het team een grote behoefte aan focus en
doorgaande lijnen.
De Lunetten is een katholieke basisschool met een open karakter. Onder andere tijdens vieringen wordt er aandacht
besteed aan de identiteit op school en in de klas. Dat vinden ouders prettig. Teamleden vinden het belangrijk dat de
identiteit laagdrempelig is en daarvoor is de dialoog hierover nodig.
Het team is relatief jong en welwillend. Er werken gezellige mensen die graag met elkaar lachen en wederzijdse
interesse tonen. Op De Lunetten mag je zijn wie je bent en dat wordt erg gewaardeerd. Collega’s zijn attent en
hulpvaardig.
De directeur werkt samen met een jonge adjunct-directeur. Zij vormen samen met de zorgcoördinator het
pedagogisch team, dat wordt aangevuld met de specialist jonge kind. Dit team houdt zich bezig met onderwijs, zorg
en schoolbrede zaken. In het managementteam participeren de directeur, adjunct-directeur, de zorgcoördinator, de
specialist jonge kind en de twee bouwcoördinatoren. Het management team richt zich vooral op onderwerpen die
bouw- en klasgerelateerd zijn.
Komend schooljaar zal de specialist jonge kind ook taken van de zorgcoördinator overnemen en rijst de vraag of
uitbreiding naar een derde bouwcoördinator gewenst is. Verder zijn er veel leerkrachten met een specialisme. Het
onderwijskundig leiderschap in de school is dus breed belegd. Wel leeft het vraagstuk hoe alles beter met elkaar in
verbinding kan staan, er een gezamenlijke focus kan ontstaan en hoe teamleden meer met en van elkaar kunnen
leren in een professionele cultuur.
Op school is een betrokken MR die bestaat uit vier ouders en vier teamleden. Zij vinden het prettig om een partij te
zijn die kan meedenken vanuit een ander perspectief. Met de nieuwe directeur willen zij graag een
samenwerkingsrelatie ontwikkelen die prettig, productief en rolvast kan zijn. Voor hen zijn termen als ‘informeren’,
‘betrekken’, ‘klankbord’, ‘tijdig’, ‘transparant’ en ‘samen’ van belang.
Voor meer informatie over stichting Fedra, zie www.fedra.nl.
Voor meer informatie over De Lunetten, zie https://kbslunetten.nl/.
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4 Praktische informatie en procedure
Als deze vacature je aanspreekt en je je in dit profiel herkent, horen wij graag van jou. We gaan ervan uit dat je als
kandidaat beschikt over bij het kaliber van de functie passende kwaliteiten en opleiding, waarbij leidinggevende
ervaring in het onderwijs essentieel is.
Het betreft een functie per 1 augustus 2019 voor 0,8-1,0 fte in schaal DB conform de cao primair onderwijs, waarbij
stichting Fedra een beloningsbeleid hanteert waarin directeuren kunnen doorgroeien naar schaal DC.
De voorselectiegesprekken vinden plaats op maandag 13 mei. De eerste gespreksronde is met de selectiecommissie
en gepland op vrijdag 17 mei. De tweede gespreksronde is met de benoemingsadviescommissie en vindt plaats op
donderdag 23 mei.
Je brief en curriculum vitae kun je versturen via www.vbent.org, ter attentie van mevrouw G.F. Bakker, onder
vermelding van vacaturenummer 20190135.
Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600.
We zien je reactie graag uiterlijk maandag 6 mei tegemoet.
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