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AFDELINGSLEIDER KLAS 4 en 5 havo
Algemeen
Is het boegbeeld van de afdeling 4 en 5 havo.
Is verantwoordelijk voor onderwijs (m.n. pedagogisch-didactisch), personeel, leerlingenzorg en
dagelijkse gang in de afdeling.
Is bereid een actieve bijdrage aan de identiteit van de school te leveren.
Maakt deel uit van het Managementteam (MT).
Staat onder leiding van de conrector mavo en havo.
Onderwijs, personeel, leerlingenzorg en dagelijkse gang:
De afdelingsleider heeft aantoonbare affiniteit met de havo-leerling en het havo-onderwijs. Hij/zij is
verantwoordelijk voor en ontwikkelt het pedagogisch-didactische beleid van de afdeling (binnen de
kaders van het schoolplan) en bewaakt de uitvoering van het beleid. Hij/zij houdt zich pro-actief op de
hoogte van (landelijke en regionale) ontwikkelingen die de havo betreffen en komt met voorstellen
voor beleid.
Als direct-leidinggevende van de docenten in de eigen afdeling voert hij/zij jaarlijks gesprekken met de
afdelingsleden in het kader van het integraal personeelsbeleid. Hij/zij geeft leiding aan het team van
mentoren en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang.
De afdelingsleider heeft affiniteit met TTO (in 2017 is de school gestart met Engelstalig havo) en is
medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van TTO-onderbouw naar de bovenbouw.
Als lid van het MT is de afdelingsleider medeverantwoordelijk voor afdelingsoverstijgende schoolzaken
en maakt op actieve wijze deel uit van het MT, doet beleidsvoorbereidend werk en levert een bijdrage
aan initiatieven en opdrachten.
Opleiding
Beschikt over bij voorkeur een eerstegraadsbevoegdheid.
Heeft scholing gevolgd of is bereid deze te gaan volgen op het gebied van
schoolmanagement, leerlingbegeleiding en onderwijsontwikkeling.
Ervaring
Heeft ruime ervaring als docent in de bovenbouw havo, bij voorkeur ook in examenklassen
havo.
Leidinggevende en organisatorische eigenschappen
Bewaakt de kwaliteit en resultaten van het havo-onderwijs en werkt daarbij resultaatgericht.
Is in staat een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het pedagogischdidactische klimaat en de leerlingbegeleiding.
Is een onderwijskundig leider die openstaat voor veranderingen en zijn/haar afdelingsleden
daarin kan enthousiasmeren, coachen en ondersteunen.
Kan ideeën binnen de afdeling omzetten in concrete plannen en tijdpaden.
Staat open voor ideeën van leerlingen en medewerkers en stimuleert betrokkenheid.
Bezit goede organisatorische vaardigheden.
Is stressbestendig.
Heeft goede contactuele vaardigheden en gaat confrontaties niet uit de weg.
Communiceert zowel mondeling als schriftelijk gemakkelijk en op verschillende niveaus.
Is gesprekspartner voor leerlingen, ouders en medewerkers.
Goede beheersing van het Engels, mondeling en schriftelijk, is een pré (TTO-school).
Overige informatie
De afdelingsleider heeft bij voorkeur een taakomvang van 1,0 FTE. 0,8 FTE is bespreekbaar. Een
beperkte lesgevende taak maakt onderdeel uit van de functie.
Bezoldiging volgens directieschaal 12 (conform CAO-VO).

