Ben je een schoolleider in opleiding? Of heb je de opleiding afgerond en heb je de ambitie om directeur te
worden? OBS De Eendracht in Mijdrecht heeft een opleidingsplek voor (aankomend) directeur.
Je wordt begeleid door een van de huidige AURO directeuren en je gaat dagelijks leiding geven aan het
team van De Eendracht. Je krijgt een aanstelling voor een jaar, waarin je wordt gevolgd, opgeleid en
gecoached. Samen met andere leerkrachten van AURO die deze ambitie hebben kom je in de zogeheten
‘kweekvijver’ van Stichting AURO. Ideale omstandigheden waarin je voldoende praktijkervaring opdoet in
het kader van je opleiding. In de loop van het schooljaar evalueren wij samen onze ervaringen en de
wederzijdse wensen rondom de voortgang.

Wij zoeken een adjunct-directeur (0,6 FTE, aan te vullen met
lesgevende taken).
Met jouw ervaring en frisse kijk op het onderwijs zorg jij mede voor kwalitatief goed onderwijs, zodat ieder
kind de schoolloopbaan op een adequate en fijne wijze kan doorlopen.
Stichting AURO verzorgt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde
Venen (met scholen in de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis). Het onderwijs wordt verzorgd door 9
scholen met in totaal ruim 2.000 leerlingen en zo’n 200 medewerkers.
Onze kernwaarden zijn: ontwikkelen, vertrouwen en samenwerken. De scholen worden gekenmerkt door
verscheidenheid. De buurt, omvang en leerlingenpopulatie verschilt van school tot school.
Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel van alle AURO scholen.
OBS De Eendracht in Mijdrecht is een van onze scholen. De Eendracht is een relatief kleine school met
veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van de leerlingen, met persoonlijke aandacht, met
onderwijs op maat. De leerlingen worden uitgedaagd om actief, betrokken, met plezier en met
succes te kunnen leren, met elkaar en van elkaar. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat elk kind
verschillende mogelijkheden, talenten en behoeften heeft. De kinderen werken zelfstandig én samen
met anderen aan hun eigen ontwikkeling. De prognose is dat het leerlingenaantal de komende jaren
mede door een aantal in gang gezette mooie ontwikkelingen, waaronder nieuwbouw en het ontwikkelen
van een nieuw onderwijsconcept, verder zal toenemen.
Wat ga je doen?
Als adjunct-directeur geef je dagelijks leiding aan het team en ben je het gezicht naar buiten. Ook stuur je
de ontwikkelingen op onderwijskundig en pedagogisch gebied aan. De ambitie en de omstandigheden
zijn er om te groeien in omvang. Dat is de uitdaging voor het hele team; zelf leven en werken met de
kernwaarden samenwerking, vrijheid én verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.
Binnenkort zal de bouw starten voor een nieuw schoolgebouw, je zult vorm aan geven samen met het
team om dit op een manier in te richten wat aansluit bij de visie van de school.
Als adjunct-directeur sta je bij Stichting AURO zoals gezegd niet alleen, er is een goed collegiaal
directieteam en ondersteuning van het bestuursbureau. Dat betekent overigens ook dat iedere
(adjunct-)directeur bovenschoolse taken heeft en zo bijdraagt aan de ontwikkeling van Stichting AURO
als geheel.
Wat neem jij mee?
● Jij kan collega’s motiveren en coachen;
● Je bent in staat inspirerend leiding te geven aan veranderingsprocessen;
● Jij bent in staat draagvlak voor gezamenlijke Stichting AURO ideeën binnen het team te creëren;
● Je beschikt over probleemoplossend vermogen;
● Besluitvaardig optreden is voor jou geen probleem;
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Je bent flexibel inzetbaar in verschillende groepen v.w.b. de lesgevende taken;
Jij bezit goede communicatieve vaardigheden.

Wat hebben wij jou te bieden?
● Een leerplek binnen een enthousiast en innoverend team van directeuren die samenwerken om
de stichting verder te ontwikkelen;
● Een intervisiegroep met collega’s in de kweekvijver die ook in de toekomst directeur willen
worden;
● Goede mogelijkheden tot scholing (je doet mee met de interne scholing voor directeuren) en
coaching (je krijgt een externe coach);
● Mogelijkheden om door te groeien tot een baan als directeur binnen een van de 9 AURO scholen;
● Salarisschaal conform CAO PO in de AB schaal (met een toelage);
● Begeleiding van het bestuurskantoor met alle taken zoals begroting, personeelszaken ed.
Startdatum
1 oktober 2019 of zo spoedig mogelijk erna.
Opleidingseisen
Een afgeronde schoolleidersopleiding of de bereidheid om hiermee zo spoedig mogelijk te starten.
Als adjunct-directeur doe je gelijk ervaring op om in de toekomst zelf directeur te worden!
Sluitingsdatum vacature
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 24 september 2019.
Een extern assessment is onderdeel van de selectieprocedure.
Ook intern geïnteresseerden kandidaten worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de
sollicitatieprocedure.
Tot slot
Wil jij graag het beste uit jezelf halen? Optimaal presteren bij onze ondernemende en innovatieve
organisatie? Die vooruit wil? Verder wil komen en doorgroeien? Hou je daarbij van afwisseling, korte
communicatielijnen, hechte samenwerking en een hoge kwaliteitsstandaard? En herken je je goed in het
geschetste profiel? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie incl. CV, korte motivatie en pasfoto via
secretariaat@stichtingauro.nl.
Heeft bovenstaande jouw interesse gewekt, maar je wilt nog aanvullende informatie over de school,
Stichting AURO of de functie ontvangen? Neem dan gerust contact op met Lisette van Houwelingen via
telefoonnummer 0297-255116. Lisette is Directeur-Bestuurder van Stichting AURO.
**acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld**
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