
  
 

 

CBS ’t Kompas zoekt per 1 augustus een teamleider 

 (wtf 0,6) 

Eventueel uit te breiden met lesgevende taken 

‘t Kompas is een Christelijke basisschool in de wijk Lewenborg in Groningen. We zijn een basisschool 

met veel aandacht voor het individuele kind, waarbij we kinderen stimuleren en motiveren zichzelf te 

ontwikkelen in relatie tot anderen. De school is een belangrijk onderdeel van de wijk. Wij 

participeren in wijkinitiatieven en sluiten aan bij het brede wijkaanbod. De school heeft ongeveer 

300 leerlingen met vele verschillende achtergronden. Komend schooljaar hebben wij 15 relatief 

kleine groepen, een peuterochtend en inpandig een kinderopvang. Op ’t Kompas hebben we een 

voltijdsvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen, bestaande uit een middenbouw- en een 

bovenbouwgroep. Je werkt samen met de directeur, de zorg coördinator, bouwcoördinatoren en de 

werkgroepen aan het verder ontwikkelen van de organisatie van de school. Op onze website is naast 

te lezen hoe we vorm en inhoud geven aan ons onderwijs. www.tkompas.nl  

Wij zoeken een teamleider die: 

• Ervaring met het werken in een IKC heeft een pré.  

• beschikt over aantoonbare leidinggevende kwaliteiten; 

• daadkrachtig en besluitvaardig is; 

• een teamspeler is en stevig in de schoenen staat; 

• beschikt over coachende vaardigheden; je bent in staat teamontwikkeling in gang te zetten; 

• een heldere visie heeft op onderwijskundige ontwikkelingen en deze kan vertalen naar de 

praktijk; 

• heldere en realistische doelen kan stellen; 

• nieuwsgierig en leergierig is; 

• zich gemakkelijk presenteert in verschillende sociale en multiculturele omgevingen; 

• een laagdrempelig aanspreekpunt is voor ouders, leerlingen en collega’s; 

• zich samen met het team betrokken voelt met de wijk; 

• Je bent in het bezit van het diploma schoolleider I (basis-bekwaam) of bent bereid deze te 

volgen. 

Verantwoordelijkheden die passen bij de functie: 

• Je geeft mede leiding aan (een aantal) medewerkers van de school.  

• Je draagt mede zorg voor de ontwikkeling en groei van de medewerkers bij de uitvoering van 

hun functie en je begeleidt hen daarbij.  

• Je creëert samen een gezond werkklimaat, waarin medewerkers zich gewaardeerd en veilig 

voelen.  

• Je draagt bij aan het onderwijskundig beleid en personeelsbeleid.  

• Je draagt bij aan de ontwikkeling, evaluatie en bijstelling van het meerjaren onderwijs- en 

kwaliteitsbeleid alsmede aan de bedrijfsvoering en het formatiebeleid van de school en je 

adviseert de directeur daarover.  
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• Je levert bijdragen aan het schoolplan, de meerjarenbegroting en het meerjaren 

investeringsplan.  

• Je levert een bijdrage aan schoolevaluaties, jaarverslagen en de schoolgids.  

• Je levert een bijdrage aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid. 

 
Wat bieden wij; 

• Een dynamische werkomgeving, een school waarop volop ontwikkelingen plaatsvinden en 
waar de afgelopen jaren veel bereikt is; 

• Een enthousiast en divers team; 

• Een inschaling in A 11 
 

Ben jij de collega die wij zoeken? 
Heb je belangstelling voor deze vacature? Mail je brief dan uiterlijk maandag 18 juni a.s. met een 
duidelijke motivatie en een CV naar m.wildeboer@vcog.nl. Wil je aanvullende informatie over deze 
vacature? Bel of mail dan met Marjolein Wildeboer, telefoon 06-24835348 
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 20 juni 2021 
 


