
 
 
Mencia Sandrode in Zundert zoekt met ingang van 1 november 2018 een enthousiaste  
 
Afdelingsleider 1,0 fte 
 
Organisatieprofiel 
 
Mencia Sandrode is een nevenvestiging van Mencia de Mendoza. De hoofdvestiging is Mencia de 
Mendoza lyceum in Breda. Mencia maakt deel uit van de Scholengemeenschap Breda en valt onder het 
gezag van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omstreken (SKVOB e.o.). Er is een 
nauwe samenwerking tussen Mencia de Mendoza lyceum en de Internationale School Breda (ISB). 
 
Sandrode biedt aan leerlingen uit een brede regio rond Zundert een volledige opleiding mavo en de eerste 
drie leerjaren havo-vwo. Sinds 2017-2018 is het mogelijk leerjaar 1 van de kaderberoepsgerichte leerweg 
op Sandrode te volgen, in 2018-2019 volgt leerjaar 2 van deze opleiding. Na het tweede leerjaar wordt 
deze opleiding vervolgd op een school in de regio, tenzij de leerling kan doorstromen naar mavo 3 op 
Sandrode. Vanaf 2021 kan op Mencia Sandrode de volledige havo gevolgd worden. 
  
De school biedt in een prettige en veilige omgeving onderwijs van hoog niveau dat voorbereidt op de 
internationale samenleving. Mencia Sandrode heeft veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van 
leerlingen. Al onze leerlingen werken met een eigen Chromebook. 
  
Functieomschrijving 
 
Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor klas 1-4 op Mencia Sandrode, in de toekomst ook voor 
havo 5. Je levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijsbeleid en 
maakt deel uit van de schoolleiding van Mencia de Mendoza. Die bestaat uit zes afdelingsleiders, drie 
conrectoren en de rector. Je legt verantwoordelijkheid af aan de directie (rector en conrector). We leggen 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie. Daarnaast stimuleren we een 
professioneel werkklimaat waarin we elkaar aanspreken en feedback geven. 
  
Functie-eisen 
 
Kennis en ervaring 

● Je hebt door studie en/of ervaring een academisch werk- en denkniveau bereikt.  
● Je hebt ervaring in het onderwijs dat wij bieden en bent daarnaast op de hoogte van ontwikkelingen 

in het vmbo, de onderbouw en bovenbouw van havo-vwo, en mbo.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Gedrag en vaardigheden 

● Je werkt vanuit vertrouwen en stimuleert een klimaat waarin medewerkers verantwoordelijkheid durven 
te nemen. 

● Je hebt een heldere visie op de ontwikkeling van het onderwijs en hebt daarbij ook oog voor de 
specifieke situatie van de school in Zundert. 

● Je legt en onderhoudt contacten met de basisscholen in het voedingsgebied van de school.   
● Je hebt voeling met een kleine gemeenschap als Zundert en bent bereid daarin te investeren. 
● Je bewaakt/waarborgt de afstemming van onderwijsprogramma’s tussen Zundert en Breda. 
● Je bent creatief, ziet kansen en weet deze te vertalen naar de eigen school. 
● Je bent aantoonbaar voorstander van vernieuwing/verbetering van het onderwijs en geeft collega's 

daarvoor de ruimte, o.a. op het gebied van ICT en vakoverstijgende projecten. 
● Je verzorgt de dagroosters. 
● Je houdt koers, maakt keuzes en werkt planmatig en resultaatgericht. 
● Je bent in staat om vraagstukken vanuit diverse invalshoeken te belichten en op verschillende 

beleidsniveaus te analyseren. 
● Je hebt een proactieve en open houding. 
● Je spreekt mensen aan, stimuleert en corrigeert waar nodig. 
● Je bent daadkrachtig en neemt beslissingen. 
● Je kunt balanceren tussen aandacht voor de mens en aandacht voor de organisatie. 
● Je bent in staat om te reflecteren op je eigen gedrag en functioneren. 
● Je kunt loyaal besluiten uitvoeren en implementeren, ook als je persoonlijke opvattingen anders zijn. 
  
Arbeidsvoorwaarden 

De omvang van de functie is 1 fte. De salariëring is conform directieschaal S12, zoals vermeld in de cao-
VO. 
  
Aanvullende informatie 
 
Procedure 

Op basis van de sollicitatiebrieven en cv’s worden kandidaten geselecteerd voor een gesprek met de 
benoemingsadviescommissie (BAC). Deze bestaat uit de rector, de locatiedirecteur, een lid van de 
schoolleiding,een lid van het onderwijzend personeel en een lid  van het onderwijs ondersteunend 
personeel. 
 
Heb je vragen over deze functie of de procedure, dan kun je contact opnemen met de locatiedirecteur 
Chris Vermeeren, e-mail cvermeeren@mencia.nl.  
Op onze website www.sandrode.nl vind je meer informatie over alle zaken die de school betreffen. 
 
Je kunt uiterlijk tot en met zondag 2 september reageren op deze vacature. 
Wij verzoeken je je motivatiebrief met curriculum vitae te sturen naar 
drs. J. Hadders (rector) via vacatures@mencia.nl 
 
Belangrijke data 
 
Sluitingsdatum reacties    : zondag 2 september 2018 
Selectie kandidaten    : woensdag 6 september  2018 
Eerste ronde gesprekken BAC  : woensdag 12 september 2018 
Tweede ronde gesprekken BAC  : vrijdag 14 september 2018 
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