
  Wat is je taak?
•  Je formuleert een plan voor de ontwikkeling van je afdeling;
•  Je voert ontwikkelgesprekken, voortgangsgesprekken, beoordelings-

gesprekken;
•  Je representeert je afdeling naar ouders, leerlingen en de omgeving;
•  Je behartigt één of meer teamoverstijgende portefeuilles;
•  Je geeft een aantal lessen.

  Wat kun je?
•  Aansluiten bij de waarden en de visie van de school;
•  Enthousiasme en inspiratie van collega’s bevorderen en benutten;
•  Samen met je teamleden doelen formuleren voor je afdeling;
•  Visie vertalen in praktische actie;
•  Duidelijkheid scheppen wie waarvoor verantwoordelijk is;
• Prioriteren, delegeren;
•  Een innovatieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de locatie  

als geheel;
•  Effectief communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.

  Wat voor persoon ben je?
•  Je hebt hart voor leerlingen en collega’s;
•  Je hebt affiniteit met de afdeling waarvoor je solliciteert;
•  Je hebt een duidelijke eigen visie;
•  Je bent positief en optimistisch;
•  Je bent creatief en flexibel;
•  Je bent verbindend.

  Wat krijg je?
•  Een enthousiast en gedreven team met uitstekende resultaten;
•  Teamleider is in onze school een functie met eindschaal LD; onder  

bepaalde voorwaarden is een toelage mogelijk;
•  Je direct leidinggevende is de directeur of adjunct-directeur;
•  Je neemt deel aan een professionaliseringstraject samen met andere 

leidinggevenden;
•  Waar nodig krijg je individuele scholing;
•  Aan het einde van het eerste jaar word je beoordeeld.

  Procedure
•  Je sollicitatie (motivatie en CV) ontvangen we uiterlijk 31 oktober;
•  Brievenselectie en uitnodiging voor het eerste gesprek vinden plaats 

uiterlijk 5 november;
•  Gesprekken vinden plaats in de week van 8 november en  

15 november;
•  Een (ontwikkel-)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
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Het Christelijk Lyceum Delft (CLD) biedt opleidingen 

op vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium 

niveau. Ruim 2400 leerlingen bereiden zich voor op hun 

carrière op één van de drie CLD-locaties. De locaties 

hebben een gezamenlijke missie en identiteit, maar 

kenmerken zich door een eigen karakter en sfeer in een 

veilige en vertrouwde schoolomgeving. Met vormend 

en vernieuwend onderwijs gericht op een optimale 

ontwikkeling van onze leerlingen bereiden we ze voor 

op hun toekomst. Een toekomst die we met vertrouwen 

tegemoet zien.
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Teamleider gezocht

teamleider vwo 5 en 6 
(0,8 -1,0 fte)

De huidige teamleider vertrekt uit het onderwijs. Daarom zoeken we 
een nieuwe


