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Profielschets 
 
Algemeen 
MeerderWeert is verantwoordelijk voor het onderwijs aan 14 basisscholen en 1 speciale basisschool 
in Weert en Nederweert.  
MeerderWeert hecht veel belang aan het werken vanuit een levende gezamenlijke visie. Duurzame 
schoolontwikkeling vanuit innerlijke betrokkenheid staat voorop. MeerderWeert kiest voor een 
benadering vanuit het concept van de lerende school. Het verschil tussen waar we nu zijn en waar 
we naar toe willen, vormt bij MeerderWeert en op alle scholen de basis voor acties. Bij het 
formuleren van de doelen laat MeerderWeert zich leiden en inspireren door haar visie, die samen is 
vastgesteld. De visie vormt het uitgangspunt voor het maken van beleidskeuzes, zowel voor 
MeerderWeert als voor de scholen. De visie geeft de kaders aan, waarbinnen eigen initiatief van 
scholen, schoolleiders en leerkrachten op de scholen mogelijk is. 

  
In juni 2021 is binnen MeerderWeert gekozen voor andere organisatiestructuur en directievoering  
van de scholen. Er is daartoe besloten om vanuit de visie op gespreid leiderschap scholen intensief 
te laten samenwerken in clusters.  
Deze clusters bestaan uit twee of drie scholen en er wordt in elk cluster leiding gegeven door een 
junior- en een senior directeur. Naast deze verandering in de organisatiestructuur is binnen  
MeerderWeert een management en development traject voor toekomstige leidinggevenden 
opgestart. Hiervoor zijn momenteel vijf directeuren in opleiding geselecteerd. Deze zogenaamde 
DIO’s worden aan de clusters als leidinggevende toegevoegd. Vanaf 1 augustus 2021 is het cluster 
Nederweert 2022 op deze manier ingericht. Binnen het cluster wordt nauw samengewerkt. 
De senior directeur neem daarnaast zitting in bestuurscommissies. 
 
Arbeidsvoorwaarden 

Het betreft een functie van 0,8 tot 1,0 fte. Salariëring D 13 conform CAO PO.  

 
IKC de Kerneel: daar kom je samen tot bloei! 
Op IKC De Kerneel leer je wat je nodig hebt voor later. Niet alleen cognitieve vakken doen ertoe, 
maar als burgers van de toekomst hebben we met de kinderen veel aandacht voor zelfreflectie, 
eigenaarschap en samenwerkingsvaardigheden.                                                     
De teamleden van IKC Kerneel zijn enthousiast, professioneel, werken hard en genieten van 
gezelligheid. Zij creëren een veilig pedagogisch klimaat en spreken naar hun kinderen hoge 
verwachtingen uit. In de school heerst een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en de ouders tonen 
een grote  mate van  betrokkenheid. Zij vinden het belangrijk dat ze goed worden meegenomen in 
het ontwikkelproces van hun kind. 
 
Profielschets 
Het team van de Kerneel verwacht van de directeur dat hij/zij iemand is die: 

• de huidige visie verder kan concretiseren om van daaruit verbinding te realiseren 
binnen het cluster 

• vanuit participatief leiderschap ruimte geeft aan talentonwikkeling en eigenaarschap 
van medewerkers en leerlingen 

• vanuit een transparante en open communicatie duidelijkheid toont en verbindend is 
naar alle geledingen 

• zowel empathisch als zakelijk kan zijn; zacht op de persoon, hard op de zaak 
• enerzijds daadkracht toont in besluitvormingsprocessen en anderzijds draagvlak 

creëert binnen alle geledingen 
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Praktische informatie en sollicitatieprocedure 
Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk vóór 16 oktober 2022 naar dhr. 
Luc Mintjens (Sr. Beleidsadviseur HR), solliciteren@MeerderWeert.nl . 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. Bart Caris bestuurder a.i.  
tel. 0625012193 
De gesprekken zijn gepland in de week 45 en week 46 
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.   
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