Procedure
De vacature staat open voor interne en externe kandidaten.
Een benoemingsadviescommissie, bestaande uit de conrector van de afdeling, twee teamleiders, een
docent van de PMR en een lid van het docententeam brugklas/vwo-onderbouw, voert één of
meerdere gesprekken met geselecteerde kandidaten.
De benoemingsadviescommissie doet vervolgens een voorstel tot benoeming aan de rector.
Tijdpad
Vrijdag 15 november 2019: bekendmaking van de vacature
Donderdag 28 november 2019: sluiting van de reactietermijn
Vrijdag 29 november 2019: brievenselectie door de BAC
Dinsdag 3 en woensdag 4 december 2019: selectiegesprekken op school
Dinsdag 10 december 2019: gesprekken tweede ronde
Profiel

De teamleider:
-

heeft coördinerende en leidinggevende kwaliteiten
is op de hoogte van de onderwijskundige ontwikkelingen op het gebied van de afdeling waar
hij/zij de functie uitoefent en is bruggenbouwer naar de naastgelegen afdeling(en)
kan collega’s en leerlingen motiveren, inspireren en waar nodig ondersteunen
is in staat om de school naar buiten toe te presenteren en is daarbij het gezicht van de school in
contacten met het primair onderwijs
heeft een goed probleemoplossend vermogen
kan goed samenwerken én zelfstandig werken
is inventief en creatief
kan goed omgaan met werkdruk en is stressbestendig
heeft leservaring in het voortgezet onderwijs en beschikt ten minste over een tweedegraads
lesbevoegdheid

Verantwoordelijkheden en taken
Het team van docenten staat onder leiding van een teamleider.
De teamleider is verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling in de afdeling, draagt bij aan de
school-beleidsontwikkeling, coördineert en organiseert het onderwijsproces van de afdeling, geeft
leiding aan het afdelingsteam en verzorgt zelf onderwijs.
Daarbij zijn de volgende werkzaamheden te onderscheiden:
1. Onderwijs- en beleidsontwikkeling
- draagt bij aan de ontwikkeling van een schoolbrede visie op het onderwijs en aan de
ontwikkeling van het schoolplan
- vertaalt het schoolplan naar het onderwijs voor de afdeling
- initieert en stimuleert onderwijs- en vernieuwingsactiviteiten en levert daaraan een actieve
bijdrage
- stemt het onderwijs en de vernieuwing af op die van de andere teams
- adviseert als lid van het MT-overleg over de lestoedeling, het taakbeleid, het
ontwikkelingsbeleid voor medewerkers en de borging van de onderwijskwaliteit
2. Organisatie van de onderwijsprocessen
- coördineert, organiseert, faciliteert en bewaakt de onderwijsactiviteiten van het team
- regelt de dagelijkse gang van zaken op de afdeling
- onderhoudt de communicatie met mentoren, docenten, leerlingen, ouders en relevante externe

-

instanties
bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding
stemt de onderwijsactiviteiten van het team af op die van de andere onderwijsteams
zorgt voor verbinding en uitwisseling van onderwijs en personeel tussen de teams
beheert het toegewezen budget, legt daarover verantwoording af
is in tweede lijn aanspreekpunt voor ouders en leerlingen
neemt in tweede lijn en binnen de binnen de kaders vastgestelde omstandigheden beslissingen
over leerlingzaken
participeert in relevante interne en externe netwerken

3. Leiding geven
- vertaalt in samenspraak met de teamleden het schoolplan naar een teamplan
- coördineert de uitvoering van ontwikkelingsprogramma's voor teamleden
- geeft stimulerend leiding aan de teamleden
- regelt in samenspraak met de teamleden hun inzet en bewaakt hun professionele
verantwoordelijkheid
- voert gesprekken met teamleden om hun ontwikkeling en welbevinden te stimuleren en voert
functionerings-, beoordelingsgesprekken
4. Werving leerlingen en contacten basisscholen
- zorgt voor de ontwikkeling en actualisering van wervingsmateriaal
- onderhoudt contacten met basisscholen
- verzorgt voorlichting aan basisscholen, leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders
- organiseert, met een team, de Open Dag
- draagt zorg voor een goed verloop van de aanmeldingsprocedure conform de BOVO-afspraken
en voor de inschrijving en plaatsing van leerlingen
5. Verzorgen van het onderwijs
- Verzorgt lessen en kan daarbij als docent voldoende voorbeeld zijn voor teamleden
Overige aandachtspunten
-

Het Segbroek College is dit schooljaar gestart met het “flexmodel VO”
Het team brugklas/onderbouw vwo doorloopt het traject van de Transformatieve school
De school is actief lid van het WON-netwerk
Teamleider is binnen de structuur van VO Haaglanden een docentfunctie met een uitgebreide taak
De teamleider heeft bij een volledig dienstverband een lestaak van maximaal 6 lesuren (van 40
minuten)
In het belang van de uitvoering van de werkzaamheden is aan de teamleider een
betrekkingsomvang gekoppeld van 1,0 fte
Het maximum salarisniveau van de functie is LD (cao-VO)

