
Radarschool Onder de Wieken 
 
Profielschets nieuwe schoolleider (directeur) Onder de Wieken 

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) 
 

Schoolleider bij Radar  

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.  
 
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.   
 

Het team van Onder de Wieken is op zoek naar een schoolleider die 

• Richting kan geven aan het onderwijsproces op Onder de Wieken, gebaseerd op onze kernwaarden, 
missie, visie en identiteit 

• Verbindend is en een klimaat schept waarbij kinderen, ouders en team zich gewaardeerd en gekend 
voelen.  

• Empathisch, enthousiast, inspirerend en ambitieus is 

• Sturing kan geven aan vernieuwingsprocessen en de implementatie en borging hiervan 

• Zorgt voor rust en stabiliteit en prioriteiten stelt 

• Weet wat er speelt in de school en daar adequaat op inspeelt 

• Zorg draagt voor de bewaking van de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs 

• Vanuit een totaaloverzicht handelt 

• Duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel 

• Kennis heeft van het onderwijsaanbod en leeftijdsfases van kinderen van 4 tot 12 jaar 

• Zorgt voor een goede verhouding tussen werk en privé. 

• Positief denken en eerlijk, fouten toegeven en ervan kan leren. 

• Het team complimenteren en voortgang aanmoedigen, team inspireren en motiveren 

• Als het moet kan delegeren en doorpakken. 

• Goed communiceren (open, direct, concreet en helder) 

• Goed kan samenwerken met het team 

http://www.radarscholen.nu/
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• Hanteren van een coachende leiderschapsstijl  

• Teamleden optimaal betrekt bij ontwikkeling en besluitvormingsprocessen 

• Goed kan luisteren en inbreng van ouders/leerlingen/teamleden waardeert en laat merken dat hij/zij 
deze inbreng serieus neemt 

Functiebeschrijving en -waardering  
 
De schoolleider wordt benoemd in schaal D12. Trede afhankelijk van het huidige salaris.  
WTF: 0,6 (3 dagen)  
Bij samenwerking van adjunct-directeur is WTF 0,5 beschikbaar  

 

 

Bezoekadres 

Julianastraat 45, 4328 AR, Burgh-Haamstede 

Postbus 

Postbus 60, 4328 ZH, Burgh-Haamstede 

Telefoon 

0111651782 

E-mail 

infoonderdewieken@radarscholen.nu 

Website 

cbs-onderdewieken.nl 
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