Het is de missie van
de School met de
Bijbel te Den Haag om
bijbelgetrouw
onderwijs te bieden
van hoge kwaliteit,
met aandacht voor de
totale ontwikkeling
van de drie
kernwaarden ‘de
Bijbel’, ‘kwaliteit’ en
‘sociaal’.
De grondslag is
gebaseerd op
Bijbelvers Johannes
3:16.
Onze kindvisie is:
Weet wie je bent,
ontwikkel een stevige
identiteit. Leer zorgen
voor jezelf en voor de
ander.
Kwaliteitsvisie:
Gezamenlijk zichtbaar
in control zijn
om het beste
onderwijs
aan elke leerling
binnen de stichting te
geven
zodat hier bewust en
doelgericht
op aangestuurd kan
worden

Gezocht:
Kwaliteitsmedewerker PO
(Beleidsmedewerker Kwaliteit en Onderwijs, 0,4 FTE)
Functiebeschrijving:
Als kwaliteitsmedewerker houd jij je bezig met het adviseren over ontwikkeltrajecten van onze 2 basisscholen op het gebied van de
onderwijskwaliteit, je begeleidt veranderprocessen en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.
Met een analytische, kritische en onafhankelijke blik kun jij de verbinding leggen tussen wat er speelt in de klas en wat er nodig is om
een school te laten excelleren. Je houdt je bezig met het ontwikkelen en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem en het
analyseren van managementrapportages op het gebied van Onderwijs en Kwaliteit. Je draagt zorg voor deze kwaliteit, en weet als geen
ander hoe je onderwijs- en kwaliteitsbeleid omzet naar de praktijk.
Tot slot vinden we het belangrijk dat je een stevige gesprekspartner bent voor zowel het Bestuur als onze 2 schooldirecteuren en de
intern begeleiders, en dat je op natuurlijke wijze de balans weet te vinden tussen monitoren en adviseren.

Wij vragen:

Wij bieden:

- Passie om te werken bij onze stichting vanuit de grondslag, voor
onze populatie in de Schilderswijk en Morgenstond;
- HBO+ of WO-opleiding met een onderwijskundige en of
orthopedagogische achtergrond;
- goede communicatieve vaardigheden;
- bekend zijn met veranderprocessen;
- kennis hebben van actuele ontwikkelingen op het gebied van de
onderwijskwaliteit en onderwijs-inspectienormen.

-

Een functie waarin er ruimte is om jezelf verder te
ontwikkelen tot kundig kwaliteitsmedewerker;
betrokken teams om mee samen te werken op de scholen
zelf, bovenschools met het directieteam en het bestuur;
een tijdelijke aanstelling van 12 maanden met uitzicht op
een vaste aanstelling;
arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO OOP schaal 11

Heb je interesse? Stuur dan voor 15 januari 2021 een sollicitatiebrief met CV naar secretaris@stichtingschoolmetdebijbel.nl
Voor meer informatie kunt u mailen naar bovengenoemd mailadres of naar amensink@stichtingschoolmetdebijbel.nl of
telefonisch contact opnemen op weekdagen (m.u.v. de feestdagen) tijdens kantooruren via 0629590539 (Gert Radstake;
secretaris) of 0654386199 (Anoek Mensink; bestuurssecretaris).
Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 18 januari 2021.

