School Lyndensteyn is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of een
meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn. School Lyndensteyn biedt in het SO onderwijs aan
van zeer moeilijk lerend tot regulier basisonderwijsniveau. Het SO bereidt de leerling voor op een passende plek
binnen het vervolgonderwijs en de maatschappij. Binnen het VSO wordt onderwijs aangeboden van zeer moeilijk
lerend tot VMBO-TL niveau. Binnen het VSO werkt de leerling doelgericht aan een realistisch toekomstperspectief
gericht op vervolgonderwijs of werken en op wonen en vrijetijdsbesteding.
School Lyndensteyn is een school voor bijzonder onderwijs op algemene grondslag. Er is respect voor ieders
religie of levensbeschouwing. Vanuit het motto: ‘Lyndensteyn beweegt je’ is er ruimte, respect en nieuwsgierigheid
voor wat een ieder beweegt en inspireert.
School Lyndensteyn heeft ca. 200 leerlingen en 100 medewerkers. Het MT op School Lyndensteyn bestaat uit een
directeur en twee teamleiders. Het MT wordt in het nieuwe schooljaar uitgebreid met een derde teamleider.

Wij zoeken een schoolleider met lef!

Directeur 0.8-1.0 fte
mytyl- en tyltylschool
SO en VSO
De uitdaging

Door jouw brede blik op onderwijs kun jij mensen enthousiasmeren en onderwijs innoveren. Je hebt lef, creëert draagvlak
en zet mensen in hun kracht! Samen met je team zorg je voor een toekomstbestendige school, waarbij de behoefte van
de leerlingen op nummer één staat. Je zet de professionaliseringsslagen met het team voort en zorgt voor de inbedding
ervan. Je hebt oog voor alle collega’s, zorgt voor verbinding tussen SO en VSO én tussen de school en Revalidatie Friesland.
Je werkt met een frisse blik.
Kortom: je zet School Lyndensteyn op de kaart, samen met een vakkundig team, de MR en natuurlijk de ouders.

School Lyndensteyn beweegt je!

Jouw profiel

Jij ziet en hoort deze leerlingen écht. Je durft buiten de kennisgrens te stappen en gaat de uitdaging aan om de
samenwerking met het VO en Revalidatie Friesland optimaal te laten verlopen. Je bent een proactieve leidinggevende
met ervaring in unieke organisaties in het onderwijs of in een vergelijkbare omgeving. Dat kan het speciaal onderwijs
zijn, maar ook bijvoorbeeld het VO, het MBO of de zorg. Je beschikt over een duidelijke visie op onderwijs en bent in staat
hiernaar te handelen. Je hebt kennis van de recente onderwijsontwikkelingen binnen het speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs (specifiek mytyl/tyltyl) en de samenwerkingsverbanden. Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding
vakbekwaam of vergelijkbare opleiding op HBO niveau, of je bent bereid om deze opleiding te volgen. Je werkt op HBO+/
Academisch werk- en denkniveau.
De volgende zaken zijn een voordeel, maar niet per se doorslaggevend: relevant netwerk in Noord-Nederland, de Friese
taal machtig. Het allerbelangrijkst is natuurlijk, dat jij je met hart en ziel voor jouw school wilt inzetten.

School Lyndensteyn biedt

Een school zoals geen ander in de provincie Friesland met fijne ketenpartners, een prettig en betrokken team,
vernieuwbouwplannen. Een veelzijdige leidinggevende functie waarin je een breed speelveld hebt om al je talenten kwijt
te kunnen en waarin leiderschap en innovatie cruciaal zijn. Een doelgroep waarvoor jij echt het verschil kunt maken.
Een benoeming van 0.8 tot 1.0 fte en salarisschaal D13, cao PO.

Herken jij jezelf?

Mail je motivatiebrief en cv voor 9 mei a.s. naar sollicitaties@koersmanagement.nl
o.v.v. “School Lyndensteyn”. De procedure wordt begeleid door Koersmanagement.
Voor uitgebreide informatie kun je contact opnemen met Amal Duisdeiker,
tel: 06-18588915. Zie ook: www.so-fryslan.nl en www.schoollyndensteyn.nl.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 16 mei a.s. op de school.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.

School Lyndensteyn is onderdeel van SO
Fryslân. Het onderwijs op de scholen van
SO Fryslân is er op gericht om leerlingen met
een speciale ondersteuningsvraag voor te
bereiden op een zo zelfstandig mogelijke
en passende plek in de maatschappij. We
bieden leerlingen onderwijs op maat door
iedere leerling te benaderen vanuit eigen
mogelijkheden, in een veilige en stimulerende
omgeving. De bundeling van kennis en professionaliteit die binnen de stichting aanwezig
is, maakt van SO Fryslân een regionaal kenniscentrum op het gebied van speciaal onderwijs. Deze
wordt actief gedeeld met haar maatschappelijke
omgeving. Zo is SO Fryslân Spil in speciaal onderwijs.

