
 

 

  
 
 
 
 

Stichting MeerderWeert zoekt met ingang van het schooljaar 2020/2021 voor 
IKC Laar te Weert een inspirerende, verbindende en daadkrachtige 

 

SCHOOLLEIDER 
0,8 – 1,0 fte (salarisschaal DB)  

           
  
  
 
  
 

  
 
 
Algemeen 
In deze functie ben je eindverantwoordelijk voor het onderwijs op IKC Laar en werk je nauw samen 

met kinderopvang Hoera. 

We zien dat kinderen al van jongs af aan verbonden zijn aan IKC Laar. De pedagogische 

medewerkers van Hoera dragen in de eerste levensjaren wezenlijk bij aan de ontwikkeling van een 

kind. Vanaf het moment dat het kind vier jaar oud is, wordt automatisch de zorg voor deze 

ontwikkeling overgedragen aan de leerkrachten. Om de overgang van opvang naar school zo goed 

mogelijk te laten verlopen is een goede samenwerking met Hoera ontzettend belangrijk. Daarnaast 

voelen de scholen van MeerderWeert de verantwoordelijkheid voor hun leerlingen, ook buiten de 

onderwijstijd. Zij proberen om binnen hun mogelijkheden de kinderen zoveel mogelijk mee te 

geven voor hun toekomst. Zij doen dit in samenwerking met de buitenschoolse opvang van Hoera. 

Het uiteindelijke doel is om samen één doorgaande- en brede ontwikkeling te bieden voor kinderen 

van 0 tot 13 jaar.  

IKC Laar 
IKC Laar ligt in het rustige en pittoreske kerkdorp Laar in Weert. In 2016 is het gebouw volledig 

gerenoveerd en uitgebreid, zodat er nu een fris en eigentijds gebouw staat dat volledig is ingericht 

op hedendaags onderwijs en opvoeding. Waar we ooit een kleine school waren, zien we nu een 

enorme groei in het onderwijs (door nieuwbouw op Laarveld) en is er een baby-, dreumes- en 

peutergroep en buitenschoolse opvang. Op dit moment wordt er opnieuw verbouwd om alles een 

goede plek te geven. Deze groei in onderwijs is, naast uiteraard de dagelijkste gang van zaken, de 

grootste uitdaging voor de komende jaren binnen IKC Laar.   

Het onderwijs op IKC Laar 
Samen met ouders dragen we gezamenlijk de verantwoording voor de ontwikkeling van de 
kinderen. Daarom is ons motto: 
 

“Samen bouwen aan je eigen toekomst!” 
 

We willen een IKC zijn waar we: 

 op een plezierige manier kwalitatief goed onderwijs en kinderopvang bieden; 

 vanuit ieders expertise werken aan de brede ontwikkeling van kinderen; 

 ervan overtuigd zijn dat leren en opgroeien iets is wat je niet alleen, maar juist samen doet; 

 vanuit betrokkenheid medewerkers persoonlijk laten groeien. 

 

Samen bouwen aan je 

eigen toekomst 



 

 

De nieuwe schoolleider van IKC Laar is een persoonlijkheid, die 

 een verbinder en een netwerker is door middel van open en eerlijke communicatie; 

 uitstekend kan samenwerken en zelf reflecterend is; 

 draagvlak kan creëren en weet hoe veranderingsprocessen geïmplementeerd dienen worden; 

 een proactieve en positieve grondhouding heeft en tevens beschikt over voldoende 
relativeringsvermogen; 

 buiten kaders durft te denken en handelen; 

 openstaat voor feedback en suggesties; 

 het vermogen heeft om snel overzicht en inzicht te krijgen in complexe situaties en vraagstukken; 

 HBO-plus of academisch denk- en werkniveau heeft; 

 een warme persoonlijke benadering heeft, waarbij empathisch vermogen, een open houding, en 
humor belangrijk zijn. 

 
Een inspirerende en onderwijskundig leider, die 

 samen met het team IKC Laar de nieuwe missie en visie gaat uitdragen en borgen; 

 op de hoogte is van wat er speelt in rondom het IKC en het dorp/wijk; 

 zorgt voor een democratisch besluitvormingsproces én tevens besluitvaardig is, indien 
noodzakelijk; 

 mensen in hun kracht weet te zetten op basis van hun professionaliteit, eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid; 

 gespreid leiderschap tot diep in de schoolorganisatie weet te implementeren in nauwe 
samenwerking met het team; 

 processen overziet, goed in gang kan zetten, maar ook kan bijstellen, vastleggen en borgen; 

 ouderbetrokkenheid 3.0 en pedagogisch partnerschap stimuleert; 

 op strategisch niveau een bijdrage weet te leveren aan Stichting MeerderWeert;  

 de bereidheid heeft om zich conform de verplichting uit de cao Primair Onderwijs te registreren 
in het schoolleidersregister. 

 
Algemene informatie:  
Voor nadere informatie over onze school en organisatie verwijzen wij je naar de websites: 
www.ikclaar.nl of www.meerderweert.nl. 
Heb je naar aanleiding van het opgestelde profiel of een bezoek aan deze sites nog vragen dan kun je 
contact opnemen met Ineke Doré, stafmedewerker HRM, telefoonnummer 0495-750260. 
 
De sollicitatiecode, bijlage XII,  behorend bij artikel 11.8 van de CAO Primair Onderwijs is van 
toepassing op de sollicitatieprocedure. Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure. 
 
Solliciteren? 
We roepen je op om jouw uitgebreide cv met duidelijke motivatie zo spoedig mogelijk digitaal te 
versturen aan: Stichting MeerderWeert, t.a.v. mevrouw I. Doré, e-mail: bmt@meerderweert.nl, 
secretariaat Raad van Bestuur. 
Reacties dienen uiterlijk 1 maart 2020 in ons bezit te zijn.  
Gesprekken met kandidaten vinden plaats in week 11 en 12 2020. 
 
De geselecteerde kandidaat wordt een jaarcontract aangeboden, waarbij dit contract bij goed 
functioneren na een jaar wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. 
 
Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 

http://www.ikclaar.nl/
http://www.meerderweert.nl./
mailto:bmt@meerderweert.nl

