
Were Di, gevestigd op een prachtige locatie in Valkenswaard, is een brede scholengemeenschap met 
ongeveer 2500 leerlingen, verdeeld over drie gebouwen. De school biedt uitdagend onderwijs van 
vmbo-basis tot en met gymnasium. Naast dit regulier onderwijs is er een schoolbrede vorm van 
natuurlijk leren met leerlinggestuurd onderwijs: Were Di Drie.  
De directie bestaat op dit moment uit de rector en een conrector. Er is ruimte voor uitbreiding. 
Daarom zoeken we een 

Conrector (1,0 fte, S-13) 

 
Bent u een onderwijskundig leider met kennis van bedrijfsvoering? Een sparringpartner binnen de 
directie en een inspirator voor onze collega’s? Dan nodigen we u graag uit om te solliciteren naar 
deze functie. Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. Indiensttreding uiterlijk per 1 augustus 2020. 
 
De nieuwe conrector levert als lid van de directie een bijdrage aan het onderwijsbeleid en neemt 
deel aan diverse portefeuilles. De conrector is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en voor de 
relatie met het primair onderwijs.  
Een academisch werk- en denkniveau, het bezit van een onderwijsbevoegdheid, ervaring in en kennis 
van onderwijs en bedrijfsvoering en affiniteit met jongeren van 12 tot 18 jaar beschouwen we als  
vanzelfsprekend. 
 
Verdere eisen aan de te benoemen functionaris:  

• communicatieve instelling 

• onafhankelijkheid 

• ontwikkelingsgerichtheid 

• duidelijkheid in de aansturing 

• kunnen inspireren 

• gezag uitstralen  

• kunnen omgaan met dubbele loyaliteiten 

• vasthoudendheid 

• gerichtheid op samenwerking 

• een goed reflectief vermogen 

• verantwoordelijkheid kunnen nemen en verantwoording willen afleggen 

• handelen vanuit de vijf beroepswaarden (vrolijk – verrijkend - verrassend – vakmanschap – 
verantwoord eigenaarschap). 

Wij bieden: 

• Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer 

• Volop ruimte voor eigen ontwikkeling in de loopbaan 

• Bezoldiging conform S13 CAO-VO 

• Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO-OMO. 
 
Scholengemeenschap Were Di maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), 
opgericht in 1916, een vereniging van 34 scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. Alle 
OMO-scholen hebben het strategisch beleidsplan "Koers 2023" als uitgangspunt. 
 
Solliciteren? 
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u richten aan de heer E. de Gier, rector, en uiterlijk 15 maart 2020 
mailen aan m.zieren@sgweredi.nl. Bij hem kunt u ook telefonisch (040-2074 700) nadere inlichtingen 
inwinnen. Een uitgebreider school- en functieprofiel is te vinden op weredi.nl. 
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