
5 (kern)Teamleider   

  

Functie-informatie  

 

Functienaam  (kern)Teamleider 

Salarisschaal AB 

Kenmerkscores 43343 43333 33 33 

Werkterrein Directie/bestuur 

Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

 

Context  

Stichting Meer Primair heeft onder haar bevoegd gezag achttien basisscholen, gelegen in de 

woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp.  

  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de stichting. Het College van bestuur is verantwoordelijk 

voor de stichting en stuurt de directies van de scholen aan.  

Het College van bestuur en de directies van de scholen worden ondersteund door het 

bestuursbureau. Het bestuursbureau levert ondersteuning op het gebied van financiën, huisvesting, 

personeelszaken, materiële zaken, PR, marketing en communicatie, uitvoering kwaliteitszorg en 

secretariële en administratieve ondersteuning.  

  

Op de scholen zijn directeuren, teamleiders, leraren, leraren met speciale taken oa. intern 

begeleiders, ondersteuners, assistenten, conciërges, facilitair medewerkers  en administratief 

medewerkers actief.  

De (kern)Teamleider is werkzaam op een van de scholen en is verantwoordelijk voor de 

beleidsondersteuning op het gebied van onderwijs, zorg en/of bedrijfsvoering en het operationeel 

management.  

De meeste teamleiders hebben ook lesgevende taken.   

Resultaatgebieden   

1. Beleidsondersteuning op het gebied van onderwijs, zorg en/of bedrijfsvoering   

  

• levert bijdragen aan de ontwikkeling, vernieuwing en de kwaliteit van het onderwijs van de 

school;   

• draagt bij aan het optimaliseren van leerprocessen, methoden en technieken;   

• zet mede de pedagogische koers uit en bewaakt het pedagogisch klimaat;   

• levert bijdragen aan en/of coördineert het zorgbeleid;   

• levert bijdragen aan het zakelijk beleid van de school zoals het opstellen van (delen van) de 

schoolbegroting en het jaarverslag;   

• bewaakt (een deel van) het schoolbudget;   

• stelt (delen van) het schoolplan en de schoolgids op;   

• levert bijdragen aan de informatievoorziening, rapportages e.d. ten behoeve van het bestuur, 

de ouders, de inspectie e.d.;   

• levert bijdragen aan het personeelsbeleid b.v. bij het opstellen van het scholingsplan;  

• koppelt van belang zijnde zaken door naar het managementteam of het College van bestuur.  

   



  

2. Operationeel management   

  

• adviseert de directeur over en levert bijdragen aan de inrichting, organisatie en de wijze van 

uitvoering van de werkprocessen op de school;   

• geeft leidinggeven en biedt ondersteuning aan leerkrachten en onderwijsondersteuners bij de 

uitvoering van hun werkzaamheden;   

• draagt bij aan het creëren van een professioneel werkklimaat;  

• stuurt, organiseert en/of coördineert diverse werkprocessen op het gebied van onderwijs, 

leerlingzorg en/of de bedrijfsvoering;   

• bewaakt (mede) de kwaliteit van het onderwijs, neemt, binnen afgesproken kaders, 

maatregelen ter verbetering van de onderwijskwaliteit;   

• adviseert de directeur over toelating en verwijdering van leerlingen alsmede over het 

doorverwijzen naar en inschakelen van hulpinstanties en specialisten;   

• onderhoudt de contacten en voert overleg met ouders/verzorgers van de leerlingen;   

• vervangt eventueel de directeur bij afwezigheid.   

  

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
  

- Beslist bij/over: de beleidsbijdragen en bij het aansturen, organiseren en/of coördineren van 

diverse    werkprocessen op het gebied van onderwijs, leerlingzorg en/of de bedrijfsvoering.  - 

Kader: onderwijswet- en regelgeving alsmede het beleid van de directeur en het bestuur.   - 

Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van de adviezen en de 

beleidsondersteuning en    het operationele management.   

  

Kennis en Vaardigheden   

  

- theoretische en praktisch kennis van (de ontwikkelingen in) het basisonderwijs en/of speciaal 

onderwijs;  

- kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in het primair onderwijs en hoe deze te vertalen 

naar de praktijk van de schoollocatie;  

- kennis van bedrijfsvoeringsprocessen;   

- inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;   

- inzicht in en kennis van de schoolomgeving;   

- vaardigheid in het aansturen, begeleiden en coachen van professionals;  - adviesvaardigheden.     

Contacten     

- met ouders/verzorgers (al dan niet in het bijzijn van de leerkracht) om de ontwikkeling en 

voortgang van de leerlingen te bespreken, te overleggen over knelpunten daarbij en te nemen 

maatregelen en af te stemmen over te nemen of genomen beslissingen en beleidsmaatregelen;   

- met de directeur om verantwoording af te leggen, beleid en uitvoering af te stemmen, en 

knelpunten te bespreken;   

- met de directeur en collega’s om tot afstemming te komen over (operationele) doelstellingen, 

voorzetten en ideeën voor veranderingen te geven en te bespreken en over de uitvoering van 

het beleid;   

- met ouders, personeel en andere betrokkenen om hen te overtuigen van de noodzaak van 

onderwijsontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën, methoden en 

onderwijsvernieuwing;   

- met vertegenwoordigers uit de schoolomgeving om overleg te voeren en af te stemmen over 

gezamenlijke knelpunten, aanpak, maatregelen en operationele zaken om de belangen van de 

school te behartigen e.d.;   



- met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om te overleggen en af te 

stemmen om tot een gezamenlijke aanpak en oplossingen te komen.   

  

  

Functieprofiel  

  

- Opleidingsniveau: HBO+.  

- Opleidingseisen: registratie in het schoolleider register.  

 


