Rafael is een school voor
zeer moeilijk lerende
kinderen in Utrecht.
Leerlingen met een
verstandelijke beperking
van 4 tot 12 jaar krijgen
nu nog onderwijs op
de locatie onderbouw
aan het Attleeplantsoen
te Utrecht, of op

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

AFDELINGSLEIDER

de locatie bovenbouw
op Bontekoelaan 9
te Utrecht, of op

WFT 0.8-1.0 per 1 augustus 2022
de locatie bovenbouw
op Trumanlaan 60
te Utrecht
In augustus starten we
met de hele school in
ons nieuwe gebouw op
Lanslaan 10
te Utrecht

Taakomschrijving
• De afdelingsleider D is verantwoordelijk voor het aansturen van
een (bovenbouw) afdeling
• Ondersteunt de (adjunct-) directeur bij beleidszaken
• Draagt bij aan de uitvoering van de meer jaren
beleidsontwikkelingen
• Coacht en begeleidt collega’s
• Voert functionerings- POP en beoordelingsgesprekken
• Participeert in het managementteam
• Participeert in de commissie van begeleiding (CVB)

Onze visie
Elke leerling kan zich
ontwikkelen en is uniek
en bijzonder. Op Rafael
gaan we op zoek naar de
balans tussen autonomie
en afhankelijkheid. Wij
hebben de kennis van,
de ervaring met en hart
voor de leerling.
We gaan met creativiteit
en flexibiliteit op zoek
naar manieren zodat de
leerlingen zich kunnen
ontwikkelen tot zo
zelfstandig mogelijke en
gelukkige mensen.

Functie-eisen
• Schoolleider basisbekwaam
• Ervaring met het aansturen van een team van minimaal 20 man
• Affiniteit met de doelgroep: leerlingen met een verstandelijke
beperking
• Vaardigheid in interdisciplinaire samenwerking
• Vaardigheid in het communiceren met ouders en medewerkers
• Reflectievermogen op eigen handelen
• Humor, creativiteit en flexibiliteit

Wij bieden
Een flexibele baan met salaris op functieniveau 12 in een fijn team en een
bijzonder leuke doelgroep, in een fantastisch nieuwgebouw.

Inlichtingen:
Pien van Gendt, directeur
Telefonisch: 06-43354475
www.rafaelschool.nl
Attleeplantsoen 39
3527BA Utrecht
030-2936351

Schriftelijke reacties vóór 1 juli richten aan:
Pien van Gendt, directeur
p.van.gendt@rafaelschool.nl
De gesprekken zijn gepland op 5 juli.

