
Radarschool Helchersee 
 

Profielschets Helchersee   

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een enthousiast en gedreven team van negen leerkrachten, een IB-er en twee onderwijsassistenten. 

Samen zetten we ons elke dag weer in om de kinderen die ons worden toevertrouwd weer een stapje te laten 

zetten in ontwikkeling. Ons team kenmerkt zich door humor, openheid en een sterke drive om ons en onze 

school verder te ontwikkelen. Onze school maakt een ontwikkeling door naar kindgericht onderwijs waarbij we 

het kind centraal willen zetten en werken vanuit leerlijnen.   

 

Onze kernwoorden: veilig, open, samen, vertrouwen, sociaal, scherpzinnig 

 

Op Radarschool Helchersee leren wij vanuit vertrouwen en veiligheid. We gaan uit van groei en ontwikkeling. 

Wij maken het verschil doordat we samenwerking zoeken en vinden, we nieuwsgierig zijn naar nieuwe 

inzichten en met een positief-kritische blik keuzes durven maken in een steeds veranderende samenleving. 

Hierdoor halen wij het beste uit de kinderen en uit onszelf. 

 

Onze kernwoorden: veilig, open, samen, vertrouwen, sociaal, scherpzinnig.  

Deze kernwoorden zijn het uitgangspunt van ons handelen en zien we als leidraad voor al onze activiteiten (zie 

website van de school). 

Radar 

Radar is een organisatie met 5 scholen die Protestant Christelijk onderwijs verzorgt op Schouwen-Duiveland. 

Radar heeft in 2018 een nieuw koersplan geschreven waarin ze haar visie op kindgericht onderwijs beschrijft 

(zie website www.radarscholen.nu) 

Link naar Koersplan  

Link naar website  

Schoolleider op de Helchersee 

Als schoolleider van Radar onderschrijf je de visie op kindgericht onderwijs zoals beschreven in het koersplan 

(zie www.radarscholen.nu).  

Je brengt met passie de school verder in haar huidige transitie naar Kindgericht onderwijs en de groei naar een 

volwaardig Integraal Kindcentrum; en bent bereid daarvoor (afhankelijk van de benodigde scholing) de IKC-

opleiding te volgen.  

 

Je kan professioneel samenwerken met het managementteam, de algemeen directeur en de 

adjunct directeur (indien aanwezig) en vanuit je eigen expertise en affiniteit draag je bij aan de ontwikkeling 

van Radar.  

 

Je hebt een warm hart voor het omgaan met kinderen. Je wilt hen, met goed onderwijs en pedagogisch tact, op 

allerlei manieren ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Je neemt eigenaarschap serieus; reflecteert op je eigen handelen en neemt feedback serieus. Je draagt bij aan 

een lerende organisatie.  

 

about:blank
http://www.radarscholen.nu/


Je draagt vanuit het hart de identiteit van de school (en Radar) uit en beseft daarin een voorbeeldfunctie te 

hebben. Je bent meelevend christen.  

 

Je bent in bezit is van het diploma Schoolleider (en bent dus geregistreerd schoolleider) of je bent bereid (na 

bewezen geschiktheid via assessment) de opleiding tot schoolleider te volgen.   

 

Je schept een goede werksfeer en realistische kaders waarmee de ‘lerende organisatie’ verder vormgegeven 

kan worden in de school. Je hebt  een open en positief kritische blik en geeft met daadkracht en passie leiding. 

Je bent een leider waar nodig en volgend waar het kan, waarmee je medewerkers vertrouwen geeft in hun 

verantwoordelijkheid.  

 

We stimuleren groei en ontwikkeling door gerichte feedback en het uitspreken van verwachtingen naar 

leerlingen en naar elkaar, onder het motto: ‘Feedback is good food for succes’. Als schoolleider reflecteer je 

ook op je eigen handelen en neemt feedback serieus.  

 

Je bent een teamspeler en ervaren leerkracht. Je bent open en communiceert transparant. Je bent mensgericht 

en toegankelijk voor kinderen, ouders en medewerkers. Je kunt professioneel samenwerken met alle 

medewerkers op onze school en zoekt de samenwerking met Kibeo. Het is duidelijk zichtbaar dat je de 

verbindende factor bent. 

 

Je biedt een luisterend oor en kan goed relativeren. Een eigenschap die wij zeer waarderen is humor. 

 

Je bent bekend met Kanjertraining.  

 

Je draagt vanuit het hart de identiteit van de school (en Radar) uit beseft daarin een voorbeeldfunctie te 

hebben. Je bent meelevend christen 

 

Je bent in bezit is van het diploma Schoolleider (en bent dus geregistreerd schoolleider) of je bent bereid (na 

bewezen geschiktheid via assessment) de opleiding tot schoolleider te volgen.   

 

Functiebeschrijving en -waardering  

 

De schoolleider wordt benoemd in schaal D12. Trede afhankelijk van het huidige salaris.  

De omvang van de benoeming is 0,6 WTF 

In combinatie met een adjunct-directeur is de WTF 0,5  

 

 

  



Bezoekadres 

Carlstraat 11, , Scharendijke 

Postbus 

Postbus 3, 4322 ZG, Scharendijke 

Telefoon 

0111672134 

E-mail 

infohelchersee@radarscholen.nu 

Website 

helcherseeschool.nl 
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