Vacature conrector bovenbouw

De school
Het Barlaeusgymnasium is een vooraanstaand gymnasium in Amsterdam en
mag zich al jaren verheugen in een grote belangstelling. De school staat
midden in de stad, vlak bij het Leidseplein en biedt plaats aan ruim 800
leerlingen en ongeveer 90 medewerkers. Het Barlaeus draagt het ideaal van
een brede klassiek-humanistische vorming nog steeds hoog in het vaandel.
Het Barlaeus is een aantrekkelijke school voor getalenteerde, nieuwsgierige
leerlingen met een brede belangstelling. Onder meer op kunstzinnig vlak kent
de school veel extra activiteiten. Er is een actief schoolorkest, een jaarlijkse
muziektheaterproductie, een door bovenbouwleerlingen georganiseerde
eersteklasmusical, een debatclub, een actieve deelname aan het European
Youth Parliament en een jaarlijks klassentoernooi. Kortom, volop
mogelijkheden om als Barlaeaan je talenten te tonen.
De school heeft een heel eigen klimaat. Het contact tussen leerlingen,
docenten en de schoolleiding is informeel. Leerlingen ervaren de school als
laagdrempelig en leraren als toegankelijk. Het gezag van de docent is vooral
gebaseerd op zijn of haar inhoudelijke overwicht. De leerlingen, de docenten
en de andere medewerkers zijn zeer betrokken bij de school. Leraren zijn
academisch gevormd. Er is veel vrijheid voor leraren en secties om invulling te
geven aan het eigen programma.
In de veranderende onderwijswereld blijft aandacht voor kwaliteit en
ontwikkeling binnen de school ook op het Barlaeus van groot belang. Het zijn
deze aspecten waaraan de conrector samen met de twee andere leden van de
schoolleiding de komende jaren veel aandacht moet geven.
De schoolleiding van het Barlaeusgymnasium bestaat uit de rector, een
conrector onderbouw en een conrector bovenbouw. De conrectoren worden
bijgestaan door beide decanen, de examensecretaris en de plusmentoren voor
leerlingenzaken.
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Conrector Bovenbouw (1 fte1)
De conrector die wij zoeken is in staat leiding te geven vanuit een gefundeerde
visie op (categoraal) gymnasiaal onderwijs en het begeleiden van leerlingen.
Hij/zij heeft aantoonbare affiniteit met de keuze van het Barlaeus voor brede,
culturele vorming van haar leerlingen. De conrector is specifiek
verantwoordelijk voor de bovenbouw en het examen. Daarnaast heeft hij/zij
integrale leidinggevende verantwoordelijkheid voor ongeveer twintig
docenten, waaronder in beginsel de plusmentoren die in de bovenbouw
werken en de decanen.
De conrector is toegankelijk voor ouders, leerlingen, collega’s en andere
betrokkenen bij de school en levert op alle belangrijke (beleids)terreinen een
inspirerende bijdrage op basis van vertrouwen in de professionaliteit en
betrokkenheid van collega’s. Daarnaast moet hij/zij graag met leerlingen
omgaan, nieuwsgierig naar ze zijn, geboeid door ze worden en disciplinaire
maatregelen nemen als dat nodig is.
De schoolleiding opereert in goed onderling overleg, waarbij elk van de leden
de eindverantwoordelijkheid voor bepaalde beleidsterreinen heeft. De nieuw
te benoemen conrector geeft daarnaast enkele uren les.
Wij zoeken een conrector met een academische opleiding en eerstegraads
lesbevoegdheid die ruime onderwijservaring heeft in het (voortgezet)
onderwijs, bij voorkeur op een categoraal gymnasium. Sollicitanten hebben
leidinggevende ervaring of aantoonbaar affiniteit met het nemen van
verantwoordelijkheid in teamverband. Onze conrector is communicatief,
diplomatiek en kan goed reflecteren en relativeren. Hij/zij is in staat de
dagelijkse, uitvoerende taken te combineren met beleidsvormend vermogen.
Wij zoeken een conrector met goede schriftelijke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheden.
De functie is ingeschaald in schaal 13 CAO-VO. Wij bieden een tijdelijke
arbeidsovereenkomst van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Er
is een gelijktijdige interne en externe procedure.
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0,8 fte is bespreekbaar
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Inlichtingen over de functie en de procedure worden verstrekt door Alwin
Hietbrink, rector (via school: 020-6263396 of mobiel: 06-34940683).
Gesprekken met de benoemingscommissie vinden plaats op donderdag 11
april vanaf 12.30 uur. Een eventuele tweede ronde vindt plaats op maandag 6
mei vanaf 14.30 uur. De procedure voorziet ook in een ontwikkelingsgericht
assessment.
Sollicitatie en CV per e-mail vóór maandag 1 april 2019 10.00 uur richten
aan ahietbrink@barlaeus.nl.
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