Een volgende ambitieuze stap in je loopbaan in het vrijeschoolonderwijs?
CSW Bestevaêr vrijeschool zoekt een:

Coördinator vrijeschool m/v
0,4 fte
Eventueel uit te breiden met lesgevende taken.
Wij zoeken een ambitieuze verbinder, die vanuit passie voor het vrijeschoolonderwijs verder
wil meebouwen aan het voortgezet vrijeschoolonderwijs op CSW Bestevaêr.
Wat kun jij ons bieden?
- Je herkent je in de visie dat onderwijs meer is dan alleen leren: ‘onderwijs is geen
emmer vullen, maar een vuur ontsteken’.
- Je handelt in overeenstemming met de pedagogische uitgangspunten van de
vrijeschool en hebt een gedegen kennis van het vrijeschoolonderwijs
- Je hebt kennis van onderwijs en een heldere visie op ontwikkelingen en
vernieuwingen in het onderwijs
- Is op de hoogte van voor het onderwijs in het algemeen en vrijeschoolonderwijs
specifiek en kent methodieken om deze voor leerlingen in te zetten.
- Heeft een open blik om in samenwerking met de schoolleiding van CSW Bestevaêr
en het docententeam de volgende stappen in de ontwikkeling van de vrijeschool voort
te zetten.
- Je hebt ervaring en affiniteit op het gebied van netwerken binnen de context
- Je enthousiasmeert en motiveert leerlingen en kunt een veilig leerklimaat bieden
vanuit het antroposofisch mensbeeld.
- Je bent vaardig in het werken met digitale leermiddelen.
- Je bent pro-actief en besluitvaardig.
- Je bezit een pioniersgeest.
Een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid en de wens om ook in de vrijeschool les te geven,
strekt tot de aanbeveling. Ervaring als coördinator in het aansturen van professionals is een
pre. Het beschikken over een managementopleiding is een pre
Het is belangrijk dat je in overeenstemming met de pedagogische uitgangspunten van het
vrijeschoolonderwijs functioneert en de identiteit van de school onderschrijft.
Wat kunnen wij jou bieden?
- We zijn een energiek en inspirerend team, waarin ieders bijdrage welkom is.
- Ruimte om te groeien en een wezenlijke bijdrage te leveren aan zowel de vrijeschool
als CSW Bestevaêr als geheel.
- De mogelijkheid tot scholing.
- De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.

Contact
Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Maurice
Dechamps, vestigingsdirecteur CSW Bestevaêr, via telefoonnummer 06-30273388 of
dch@cswalcheren.nl
Wij zien je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 november 2020 tegemoet.
Deze kun je richten aan Jaco Klink, hoofd P&O, per e-mail: personeel@cswalcheren.nl
Meer informatie over de school kun je op de website vinden www.cswalcheren.nl en op
https://www.cswalcheren.nl/locaties/csw-bestevaer/csw-bestevaer-vrijeschool

