
 

 

VACATURE LOCATIE LEIDER FRANCISCUSSCHOOL (0,8 fte) 
 
Wij zijn op zoek naar een gedreven locatieleider die samen met ons de koers die de 
Franciscusschool heeft ingezet mede wil dragen en begeleiden. De Franciscus is een 
echte ‘binnenstadschool’ in het hart van Oldenzaal. Op dit moment bezoeken ruim 200 
leerlingen onze school.  
 
De Francisusschool vormt samen met basisschool De Esch (tevens Oldenzaal) de 
onderwijsgemeenschap FrEsKo. 
 
Wat zoeken wij? 

• We zoeken een moderne, nieuwdenkende leider; een plezierige, daadkrachtige 
persoonlijkheid! 

• De koers en visie van de Franciscusschool hebben wij bepaald in ons schoolplan. 
Deze visie onderschrijf je en kun je vertalen naar concrete vervolgstappen. Daarbij 
weet je koers te houden, waardoor je in belangrijke mate bijdraagt aan onze wens 
dat we nieuwe ambities echt willen afronden, voordat we weer nieuwe uitdagingen 
oppakken. 

• Initiatieven vanuit het team, die bijdragen aan de koers, stimuleer je.  Je geeft 
collega’s veel ruimte om (pro) actief te mogen werken aan de koers die we ingezet 
hebben. Het leren van elkaar weet je te bevorderen. 

• Je vindt het fijn om leiding te geven aan een team. Waarbij je in staat bent om dicht 
bij de collega’s te staan, zonder daarmee aan daadkracht te verliezen; 

• Je kunt goed luisteren naar mensen en weet daarna op passende wijze te handelen, 
waardoor men zich gezien en gehoord voelt. Daar waar dingen niet mogelijk zijn, 
weet je dat op een besliste en respectvolle manier te communiceren; 

• Je bent je bewust van de representatieve rol die je hebt naar ouders. Je bent attent 
in je schriftelijke communicatie en ouders ervaren je als toegankelijk en adequaat.  

• Je hebt bij voorkeur al leidinggevende ervaring en ziet een verdere groei daarin als 
een belangrijke uitdaging voor je persoonlijke ontwikkeling 

• Takenpakket. Je hebt de dagelijkse leiding van de school. Specifieke taken liggen er 
op de volgende vlakken: 

o Personeel: Functioneringsgesprekken voeren; Begeleiden van startende 
leerkrachten; Klassenbezoeken leerkrachten; Leiden van teamvergaderingen 

o Begeleiden van de leerlingenraad 

o Rondleiden en voeren van intakegesprekken met nieuwe ouders 
o coördineren en regelen van schoonmaak, bestellingen, rooster, inval, 

jaarplanning 
o Kartrekkersrol bij huisvestingszaken. 
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Wat bieden we? 

• Konot is een moderne werkgever waarin in hoge mate een beroep op 
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid wordt gedaan. 

• Ontwikkelruimte en opleidingsmogelijkheden 

• Een marktconforme beloning 

• Werkplezier! 
 
Procedure 

• Solliciteren kan t/m 20 september a.s. 

• Eerste gesprekken zijn gepland in week 40. Er wordt daarbij rekening gehouden met 
alle voorschriften rondom COVID 19 

• Motivatie en CV t.a.v. Erna Slatius per mail: konot@vacature.nl 

• Informatie:   
o Erna Slatius (directeur onderwijsgemeenschap) +31651867158  
o www.franciscusschool.nl 
o www.konot.nl  

 
  

mailto:konot@vacature.nl
http://www.franciscusschool.nl/
http://www.konot.nl/
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ALGEMEEN FUWASYS PROFIEL 
Locatieleider   
  
Functienaam Stichting Konot, Locatieleider   
Salarisschaal AB  (doorvertaling naar nieuwe CAO) 
Werkterrein Management > Schoolmanagement   
Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van 

activiteiten en processen  
  
Functiebeschrijving  
  
Omgeving  
De werkzaamheden worden verricht binnen de Stichting Konot, een stichting voor primair 
onderwijs. De Stichting kent een College van Bestuur (CvB) met een Raad van Toezicht en een 
stafbureau, bestaande uit meerdere beleidsmedewerkers. Binnen de stichting Konot zijn 
onderwijsgemeenschappen gevormd, bestaande uit twee, drie of vier scholen van verschillende 
omvang.   
De dagelijkse leiding c.q. coördinatie van de individuele scholen binnen de 
onderwijsgemeenschap berust, onder leiding van de directeur onderwijsgemeenschap bij de 
locatieleider, indien er sprake is van een leerlingaantal van > 100 leerlingen. Indien de 
individuele school een leerlingaantal < 100 leerlingen heeft, berust de dagelijkse coördinatie bij 
een locatiecoördinator.   
Naast de functie directeur onderwijsgemeenschap kennen enkele onderwijsgemeenschappen de 
functie adjunct-directeur onderwijsgemeenschap.  
De locatieleider is, onder verantwoordelijkheid van de directeur onderwijsgemeenschap belast 
met de dagelijkse leiding van de school binnen de onderwijsgemeenschap. De locatieleider 
coördineert de onderwijsprocessen in de school, draagt zorg voor de uitvoering van het 
onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement op de school.  
De locatieleider is verantwoording verschuldigd aan de directeur onderwijsgemeenschap.   
  
Werkzaamheden  
1. De locatieleider geeft vorm aan de inrichting en uitvoering van het beleid van de school 
binnen de onderwijsgemeenschap door:  
✓ Het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en het op 

basis hiervan adviseren van de directeur onderwijsgemeenschap over vernieuwing en 
ontwikkeling van het onderwijskundig beleid van de school;  

✓ Het ontwikkelen en verzorgen van nieuwe onderwijsprogramma's;  
✓ Het hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op 

de leer- en opvoedingsdoelen van de school;  
✓ Het uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover en het verwerken 

van de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten;  
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✓ Het bijdragen aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in 
onderlinge samenhang voor alle leerjaren;  

✓ Het vertalen van ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en 
techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische 
werkvormen en leeractiviteiten;  

✓ Het besluiten over nieuwe lesmethoden en programma's.  
 

2. De locatieleider coördineert de processen en activiteiten door:  
✓ Het coördineren en optimaliseren van de werkprocessen binnen de locatie;  
✓ Het vertalen van het operationele beleid van de school naar de dagelijkse uitvoering op de 

locatie en het toezien op de uitvoering;  
✓ Het optimaliseren van leerprocessen en werkmethoden door bijvoorbeeld in 

de randvoorwaardelijke sfeer oplossingen te bieden;  
✓ Het verdelen van de werkzaamheden binnen de locatie;  
✓ Het optreden als voorzitter van het teamoverleg op de locatie;  
✓ Het voeren van voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken met medewerkers van 

de locatie en het adviseren van de directeur over rechtspositionele maatregelen;  
✓ Het uitvoering geven aan onderdelen van het personeelsbeleid zoals introductie en 

begeleiding en re-integratie-activiteiten voor zieke werknemers;  
✓ Het stimuleren van overige schoolactiviteiten en buitenschoolse activiteiten;  
✓ Het onderhouden van contacten met ouders/verzorgers over de gang van zaken op de 

locatie.  
✓ Het initiëren en coördineren van (vernieuwings)activiteiten voor de locatie;  
✓ Het uitvoeren van ARBO wet- en regelgeving.  

 

3. De locatieleider verzorgt onderwijs en leerlingbegeleiding door:  
✓ Het lesgeven aan en het begeleiden van leerlingen;  
✓ Het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd 

voelen;  
✓ Het stimuleren en ondersteunen van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende 

sociaal-culturele achtergronden;  
✓ Het structureren en coördineren van activiteiten van de leerlingen, het organiseren en 

plannen van activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;  
✓ Het nakijken en corrigeren van onderwijsactiviteiten van leerlingen;  
✓ Het inspelen in de les op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en 

techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;  
✓ Het registreren en evalueren van ontwikkeling- en leerprocessen van leerlingen en het op 

basis daarvan opstellen van handelingsplannen;  
✓ Het signaleren van (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en het stellen van een 

diagnose;  
✓ Het begeleiden van individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen;  
✓ Het coördineren van de leerlingenzorg voor de eigen groep;  
✓ Het begeleiden van leerlingen op basis van het zorgplan;  
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✓ Het bespreken van probleemleerlingen met de intern begeleider, een specialist en/of de 
directeur onderwijsgemeenschap;  

✓ Het functioneel begeleiden van de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires 
in de eigen les/groep;  

✓ Het bespreken van de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers;  
✓ Het onderhouden van contacten met de ouderraad.  
  
4. Professionalisering:  
✓ Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;  
✓ Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten o.a. collegiale consultatie;  
✓ Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante 

vakliteratuur.  
  
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
✓ Beslist binnen de vastgestelde kaders bij/over: de inhoud van de adviezen over het 

onderwijskundig beleid, het uitzetten van de pedagogische koers en het vertalen van het 
operationele beleid van de school binnen de onderwijsgemeenschap naar de dagelijkse 
uitvoering op de locatie en het toezien op de uitvoering.  

✓ Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en 
beleidsplannen van de school.  

✓ Verantwoording: aan de directeur onderwijsgemeenschap over de kwaliteit van de 
werkprocessen en over de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs 
en van de professionalisering.  

  
Kennis en vaardigheden  
✓ Theoretische en praktische, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;  
✓ Kennis van de leerstof;  
✓ Inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school binnen de onderwijsgemeenschap 

alsmede de eigen locatie;  
✓ Inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverleningsinstanties;  
✓ Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;  
✓ Vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen;  
✓ Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;  
✓ Vaardigheid in het aansturen van professionals;  
✓ Communicatieve vaardigheden.  

 
Contacten  
✓ Met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te 

bespreken;  
✓ Met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken 

alsmede aangelegenheden betreffende de locatie;  
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✓ Met groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel over de inhoud en 
voortgang van de werkzaamheden om deze op elkaar af te stemmen;  

✓ Met de MR en ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten.  
 

 

 

*** 


