
 

 
Samenwerkingsschool voor basisonderwijs 
Blauwe Hof 40-03, 6602 WT Wijchen, telefoon 024-6416780 

 
***Dit betreft een interne vacature voor medewerkers in vaste dienst bij Kans & Kleur*** 

 

Op de Speelhoeve zoeken we een gekwalificeerde, enthousiaste 

Teamleider wtf 0.8 – 1.0 LB 
per 1 januari 2018 of in overleg 

 
De Speelhoeve is een samenwerkingsschool met momenteel 421 leerlingen verdeeld over 17 
groepen. Deze groepen zijn verdeeld over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de dependance aan 
de Blauwe Hof en het schoolgebouw aan de Kraaijenberg.  
Wij geven veelzijdig en kwalitatief goed onderwijs en in samenwerking met de omgeving proberen 
wij het maximale uit de leerlingen te halen en hen zo een doorlopende ontwikkeling te laten maken. 
De Speelhoeve is een Kanjerschool. We gebruiken de Kanjertraining om het pedagogisch klimaat op 
school en de sfeer in de klas goed te houden. De Kanjertraining geeft richting aan hoe we met 
elkaar om gaan en zorgt er voor dat iedereen zich veilig en prettig voelt op school. 
Ons kleuteronderwijs is ontwikkelingsgericht. We willen dat ons onderwijs zo veel mogelijk recht 
doet aan de manier waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. 
Het ontwikkelen van Eigentijds Onderwijs is een van onze speerpunten. Daarbij neemt ICT een 
belangrijke plaats in.  
De leerkrachten van de Speelhoeve werken onderwijsinhoudelijk in werkgroepen, die aangestuurd 
worden door specialisten. Het managementteam wordt gevormd door de directeur, de teamleider en 
twee intern begeleiders. 
 
Wij zoeken iemand die: 
 de visie, missie en kernwaarden van de Speelhoeve onderschrijft; 
 vanuit betrokkenheid het welbevinden van de kinderen voorop zet; 

 theoretische en praktische, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden heeft;  
 de uitgangspunten van de Kanjertraining kan onderschrijven en bereid is de training te volgen; 
 invoelingsvermogen en sociale vaardigheden heeft;  
 goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht heeft;  
 vaardig is in het leiding geven aan professionals;  
 ruime kennis en vaardigheid bezit in de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied in het onderwijs; 
 vaardig is in procesmatig werken (PDCA-cyclus) w.o. vanuit schoolplan, jaardoelen;  
 vaardig is in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;  
 vaardig is in het onderhouden van contacten;  
 vaardig is in het vervullen van een initiërende rol in het teamleren;  
 in staat is verantwoordelijkheid te nemen en  

 breed inzetbaar en een teamspeler is. 
 
Specifiek voor deze LB-functie Teamleider zoeken we iemand die: 

 bijdraagt aan de formulering van leer- en ontwikkelingsdoelen van de school, in onderlinge 
samenhang en voor één of meerdere leerjaren; 

 vorm geeft aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, voorstellen doet voor nieuwe 
lesmethoden en programma’s en zorg draagt voor de implementatie hiervan; 

 behoeften tot vernieuwing van het onderwijs signaleert en analyseert en bijdragen levert aan de 
ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s en de directeur hierover adviseert; 

 vergaderingen plant en voorbereidt en optreedt als voorzitter; 
 (startende) leraren en collega’s begeleidt bij onderwijs, leerlingbegeleiding, scholing en 

ontwikkeling. Daarvoor klassenbezoeken aflegt en (functionerings)gesprekken voert;  

 de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil houdt en deze zo nodig uitbreidt; 
 deel neemt aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie en 
 zich op de hoogte houdt van de ontwikkelingen op het vakgebied en vakliteratuur bestudeert. 



 
 
De Teamleider op de Speelhoeve heeft de volgende competenties: 
 
Samenwerken    
Je zet jezelf in om samen met anderen resultaten te bereiken op verschillende hiërarchische niveaus 
en draagt daarmee bij aan een gezamenlijk doel. Je denkt en handelt vanuit gemeenschappelijke 
belangen. 
   
Leiding geven     
Je geeft richting en sturing aan anderen in het kader van hun taakvervulling. Als leidinggevende 
motiveer en inspireer je anderen en zet je anderen tot nadenken en verbeteren van eigen gedrag.  
 
Flexibel  opstellen   
Je past eigen ideeën en werkwijzen aan bij veranderende eisen en omstandigheden. Je staat open 
voor nieuwe ideeën en gaat actief op zoek naar alternatieven om het gewenste resultaat te 
bereiken.  
   
Mondeling communiceren  
Je draagt ideeën, meningen en informatie aan anderen over in duidelijke taal. Je reageert tactvol en 
effectief op behoeften en gevoelens van anderen en past je taal en terminologie aan bij je 
doelgroep.  
 
Schriftelijk communiceren   
Je stelt ideeën, meningen en informatie duidelijk op schrift, met een heldere opzet en structuur. Je 
schrijft grammaticaal correct en qua taal en terminologie sluit je aan bij de doelgroep.    
 
Reflecteren en ontwikkelen  
Je reflecteert op eigen kwaliteiten en leerpunten en werkt actief aan eigen ontwikkeling. Je kent de 
sterke en zwakke punten van je functioneren. Je toont de wil om te leren en volgt actuele 
ontwikkelingen op het vakgebied en je kwalificeert je verder door het volgen van cursussen.  

 

Opleidingseisen/ verwachtingen: 
De kandidaat heeft ervaring als coördinator en heeft een opleiding als midden manager/ directeur 
afgerond, volgt deze op dit moment of is bereid deze te gaan volgen. 
De kandidaat heeft een HBO+  werk- en denkniveau. 
 
Wij bieden:  

 een enthousiast, professioneel team van leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel; 
 ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng; 
 de mogelijkheid tot groeien in deze functie; 
 de mogelijkheid tot scholing en 
 een beloning LB schaal conform CAO PO. 
 
Hoewel bovengenoemde criteria van belang zijn, hechten wij veel waarde aan jouw motivatie en 
jouw bereidheid tot investeren. 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met bas Collignon of Karin Boon, telefoonnummer 
024-6416780. Je kunt je sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk zondag 12 november 2017 sturen naar: 
 
Karin Boon  directie-speelhoeve@kansenkleur.nl 
 
De gesprekken vinden plaats tussen 14 en 17 november 2017. 
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