Het Comenius College Krimpen a/d IJssel
groeit en is hierom per 1-8-2021 op zoek naar
een enthousiaste en verbindende:

Het Comenius
College, waar je
kunt zijn wie je
bent, en worden wat
jij wilt.

Het Comenius College is een
christelijke
scholengemeenschap met een
breed onderwijsaanbod. Wij
hebben scholen in Capelle aan
den IJssel, Krimpen aan den
IJssel, Nieuwerkerk aan den
IJssel en Rotterdam.
Wij zijn ervan overtuigd dat het
de kwaliteit van ons onderwijs
ten goede komt, wanneer het
aangeboden wordt vanuit onze
geloofsovertuiging en gebaseerd
is op de kernwaarden
rechtvaardigheid, eigen
verantwoordelijkheid en
naastenliefde.

Comenius College Krimpen
maakt onderdeel uit van het
Comenius College. Wij zijn een
kleine school en geven les in
pré- mavo, mavo, pré-havo en
havo leerjaar 1 t/m 3. Ons
onderwijs “Het beste uit jezelf
halen”. Het Comenius College
Krimpen daagt leerlingen op
álle niveaus uit om het beste
uit zichzelf te halen. De
traditionele schoolvakken zijn
en blijven belangrijk voor het
behalen van het diploma en als
voorbereiding op vervolgopleidingen. Maar zeker zo
belangrijk vinden we vorming
op cultureel en maatschappelijk
gebied. Hiervoor is in het
lesprogramma ook ruimte
gemaakt. Iedere week volgen
de leerlingen uit de eerste en
tweede klas één dag het
YOUNG programma; Young
Sport, Young Art, Young
Business en Young Science.

Teamleider v/m
0,5000 fte + lessen Nederlands
Verbinder-Voorbeeld-Motivator
Functie

• Je geeft leiding aan het team, verzorgt lessen Nederlands en bent
samen met de directeur en teamleider verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen van alle leerjaren;
• Samen met de directeur en andere teamleider maak je deel
uit van de dagelijkse schoolleiding, ben je verantwoordelijk
voor het
onderwijsproces en het organisatieproces (diverse beleidsterreinen). Je levert een
constructieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze school en het onderwijs;
• Als teamleider geef je mede vorm aan het verbinden van de school met
externe partners en het verder versterken van professionele
competenties binnen het schoolteam.

De persoon die wij zoeken
Jij:
- bent een people manager, een geboren leider, die gaat en staat voor het
team en zorgt dat medewerkers het beste uit zichzelf weten te halen.
weet het werkplezier en het werkgeluk van medewerkers zo te
stimuleren en te faciliteren, dat zij dit uitstralen en uitdragen naar onze
leerlingen;
- bent een verbinder, toegankelijk, betrouwbaar, kan met aandacht luisteren, maakt
contact en bent zichtbaar voor medewerkers, leerlingen en ouders;
- kunt vanuit persoonlijk leiderschap een grote betrokkenheid bij de mensen tonen
en stimuleert mensen om het onderwijs verder te ontwikkelen en hun eigen
verantwoordelijkheid hierin te nemen;
- kunt op creatieve wijze complexe problemen oplossen;
- hebt lef, gevoel voor humor en een onderzoekende houding;
- herkent jezelf als leidinggevende in de kernwaarden: gelijkwaardigheid,
mensgericht, spontaan, authentiek, flexibel, inspirerend, out of the box denkend;
- kunt vanuit een christelijke levensovertuiging een bijdrage leveren aan het
vorm en inhoud geven aan het christelijk karakter van de school.

Interesse?
Voor meer informatie over de school en de functie kun je contact opnemen met de
heer M. (Mark) van Burgel, directeur Comenius College Krimpen, telefoonnummer
06-29348578. Direct solliciteren? Dit kan via meesterbaan of via
https://www.comenius.nl/vacatures. Hier vind je tevens het uitgebreide school- en
functieprofiel.
Het Comenius College maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o. www.cvo.nl

