De Montinischool is een Katholieke Jenaplanschool in Baarn. Op onze school wordt er dagelijks
onderwijs gegeven aan ruim 270 leerlingen, met een betrokken team dat vanuit kennis en passie
invulling geeft aan het Jenaplanonderwijs. Ons motto ‘Je wordt mens in relatie met jezelf, de ander
en de wereld om je heen’ is dan ook waar we voor staan. Het motto is dagelijks zichtbaar in het
samen spelen, samen vieren en leren van en met elkaar. Naast de basisvakken vinden we het van
belang dat onze leerlingen door het thematisch onderwijs en de vieringen hun eigen interesses,
talenten en kwaliteiten mogen ontdekken. We zijn trots op ons veilige klimaat, de saamhorigheid
en de hoge ouderbetrokkenheid.
De Montinischool is onderdeel van Het Sticht, de overkoepelende stichting voor acht basisscholen
in de gemeenten Zeist, Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede: zeven katholieke scholen
en één algemeen bijzondere school. Onderwijs geven doen we samen met ouders/verzorgers en
alle andere partners om het kind heen. Vandaar de titel van ons strategisch beleidsplan “samen
scholen, samen leven”. Wij zijn per januari 2023 (of zo mogelijk eerder) op zoek naar een:
Directeur | 0,8 - 1,0 fte
‘ervaren en daadkrachtige verbinder’
Als directeur van de Montinischool stuur je het team, het onderwijs en ontwikkelingen aan. Je hebt
een groot hart voor onderwijs en weet met jouw kennis en kunde het Jenaplanonderwijs verder
vorm te geven. Je deinst er als directeur niet voor terug om een uitdagend verbetertraject aan te
sturen, coördineren en de kwaliteit van het onderwijs verder te professionaliseren. Met jouw heldere
onderwijsvisie weet jij keuzes te maken in het belang van goed onderwijs. Je hebt oog voor de
talenten van het team en weet deze te benutten. Jij als onze nieuwe directeur bent zichtbaar,
communicatief sterk en weet ook wanneer erom gevraagd wordt daadkrachtig op te treden.
Vanwege jouw openheid kunnen mensen op jou bouwen en weet je in gezamenlijkheid de ambities
van de school verder vorm te geven.
Onze nieuwe directeur:
 maakt toekomstgerichte en strategische keuzes samen met het team;
 is ervaren, daadkrachtig en empathisch;
 houdt het overzicht en stelt prioriteiten;
 staat open voor het Jenaplanonderwijs;
 is toegankelijk, verbindend en communiceert duidelijk naar ouders en team;
 weet vanuit onderwijskundige ervaring rust en stabiliteit te brengen;
 krijgt er energie van om leiding te geven aan het verbetertraject van de school.
Wij bieden:
 een betrokken, hardwerkend én passie gedreven team;
 werken in een school met een goed pedagogisch klimaat en een prettige werksfeer;
 betrokken ouders die zich graag inzetten voor de school;
 prettige samenwerking met collega-directeuren binnen Het Sticht;
 salariëring volgens cao po, schaal D12.
Quote van de kinderen van de Montinischool:
De kinderen willen een directeur die vrolijk is, niet te streng, naar ons luistert en ons serieus neemt.
Hoe ziet de procedure er verder uit?
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je vragen of wil je voordat je
solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Diewke Versluijs (adviseur werving) op
06-43756306. Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk maandag 17 oktober via de
vacaturepagina van Het Onderwijsbureau BV. De voorgesprekken vinden plaats in week 42 en 43
en de gesprekken met de benoemingsadviescommissie op 3 november en 10 november.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

