Wij zoeken voor IKC Kameleon in Duiven met ingang van 1 augustus 2022

een daadkrachtige en verbindende IKC-directeur
wtf 0,8 - 1,0
Dit is IKC Kameleon
IKC Kameleon is één van de IKC’s van Stichting Innerwaard en biedt in Duiven-West goed
onderwijs en goede kinderopvang op maat aan, in een veilig IKC-klimaat.
Het IKC verwelkomt iedere dag zo’n 450 kinderen die spelen, leren en werken in 15 groepen
onderwijs en alle vormen van kinderopvang (0 – 13 jaar).
Er werken ruim 40 teamleden samen in het IKC. Het onderwijs wordt vormgegeven vanuit
twee bouwen: het jonge kind (peuters t/m groep 4) en het oudere kind (groepen 5 t/m 8).
Meer informatie is terug te lezen op onze website: www.ikc-kameleon.nl.
Dit is Innerwaard
Innerwaard is een stichting voor primair onderwijs met 7 IKC’s en 1 basisschool op
9 locaties in de gemeenten Duiven en Westervoort. We bieden onderwijs aan ruim 2000
leerlingen en hebben ongeveer 220 personeelsleden.
Onze IKC’s liggen in de Liemers, een bijzondere streek in het oosten.
Meer informatie over Innerwaard lees je op www.innerwaard.nl.
Wat kun je van ons verwachten
• Je krijgt een dynamische baan binnen een innovatieve organisatie die voortdurend in
ontwikkeling is.
• Een uitdagende werkomgeving met ruim 350 basisschoolkinderen, ca. 100 kinderen
in de opvang, betrokken ouders en enthousiaste IKC-teamleden (OP, OOP en
PM-ers). We zijn een écht IKC; medewerkers van opvang en onderwijs voelen zich
met elkaar verbonden.
• Je landt binnen een team van hardwerkende, gemotiveerde en sociale mensen die
samen bijdragen aan een collegiale sfeer op het IKC.
• Een positief-kritisch, down to earth team, dat openstaat voor ontwikkeling en daar
ook graag aan wil werken.
• We geven je alle ruimte om een rol te vervullen bij de ontwikkelingen binnen ons
IKC.
• De sfeer binnen onze organisatie kun je omschrijven als het beste van twee
werelden: professioneel en informeel tegelijk. Bureaus hebben we volop;
bureaucratie niet.
• Het gevoel van kleinschaligheid; een groot gevoel van veiligheid.
• Een constructief en in goede harmonie opererend directieteam bestaande uit
7 IKC-directeuren, de bestuursadviseur en de bestuurder.
• Een slagvaardige, op samenwerking gerichte stichting en een ondernemende
kinderopvangorganisatie.
Wij zoeken iemand die
• Sociaal sterk is, humor heeft en vooral hart voor kinderen en oog voor de mensen
heeft.
• Beschikt over kennis, vaardigheden, creativiteit en ondernemerschap om de visie
van IKC Kameleon uit te dragen, verder te ontwikkelen en te profileren vanuit de
gezamenlijke kaders van de stichting.
• Gericht is op ontwikkeling en professionalisering van teamleden, waarbij relatie,
competentie, autonomie en vertrouwen belangrijke waarden zijn.
• Ouderbetrokkenheid verder vorm geeft en dicht bij de praktijk staat.

•
•

Transparant, open en communicatief vaardig is en over samenbindend vermogen
beschikt en zichtbaar is voor medewerkers, ouders en kinderen.
Een stimulerende en inspirerende kartrekker is en buiten de kaders durft te denken.

Het functieprofiel en verdere informatie kun je vinden op onze websites www.innerwaard.nl
en www.ikc-kameleon.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemieke Miltenburg, bestuurder,
a.miltenburg@inneraard.nl of 06-10515277.
Procedure
Je sollicitatiebrief met CV kun je uiterlijk 6 juni a.s. mailen naar Miryam Donkervoet,
bestuursadviseur, m.donkervoet@innerwaard.nl.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op maandag 13 juni 2022 vanaf
16.00 uur.
De tweede ronde staat gepland op maandag 20 juni 2022 vanaf 16.00 uur.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

