Stichting Speciaal Onderwijs Leiden (SSOL) zoekt, in samenwerking met
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL), met ingang van het nieuwe schooljaar een

enthousiaste teamleider voor het vmbo van De Thermiek
(betrekkingsomvang 0,8 Fte)
De Thermiek, afdeling vmbo biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking of
een langdurige ziekte. De school is volop in ontwikkeling en werkt nauw samen met vmbo
Boerhaavelaan, een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Beide zijn gehuisvest in een gebouw
aan de Vijf Meilaan te Leiden.
Op het vmbo zijn circa 20 personeelsleden werkzaam.
De teamleider valt onder de directe leiding van de bovenschoolse directeur van Stichting Speciaal
Onderwijs Leiden.
De teamleider die wij zoeken geeft leiding aan het vmbo van De Thermiek.
De teamleider is verantwoordelijk voor:
 de dagelijkse en onderwijskundige leiding van de afdeling;
 de personeelszorg van de leden van zijn afdeling;
 de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid en de jaarplannen;
 de organisatie en het beheer van de afdeling.
De 0,8 Fte bestaat voor 0,4 Fte uit managementtaken voor het vmbo van De Thermiek en 0,4 Fte voor
managementtaken binnen het reguliere vmbo.
Wij bieden:
 een uitdagende werkomgeving en functie;
 mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling;
 een betrokken en gemotiveerd team.
Voor




deze functie komen wij graag in contact met kandidaten die:
beschikken over onderwijs- en managementervaring liefst binnen het vmbo-onderwijs;
de opleiding tot schoolleider gevolgd hebben of bereid zijn deze te volgen;
goed kunnen communiceren en samenwerken met alle geledingen binnen de scholen alsook met
externe partijen zoals ouders en onderwijs gerelateerde organisaties;
 kennis hebben van de speciale doelgroep;
 affiniteit hebben met de leerlingen, ook als zij externaliserend gedrag vertonen;
 stevig in hun schoenen staan.

De teamleider in enkele kernwoorden omschreven: motiverend, inspirerend, ondernemend,
netwerker, collegiaal, ontwikkelingsgericht.
Rechtspositie
Bezoldiging (S11) en aanstelling zijn overeenkomstig de CAO-PO.
Momenteel zit SSOL in een fusieproces. Na fusie betreft de bezoldiging mogelijk S12, in verband
hiermee is een assessment onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Wilt u meer weten?
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij mevrouw S. de Graaf (06-49878115),
bovenschools directeur.
Een informatiepakket kan worden opgevraagd bij de administratie van het vmbo van De Thermiek,
mvankempen@dethermiek.nl
Sollicitaties
Schriftelijke sollicitaties voorzien van Curriculum Vitae kunt u voor 29 maart aanstaande richten
aan:
mevrouw S. de Graaf, bovenschools directeur van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden:
sdegraaf@dethermiek.nl
De gesprekken vinden plaats in week 14.

