
Laerskool Jan van Riebeeck is ’n omgee-
skool: Elke Jannie se persoonlikheid 
en talente word raakgesien. Ons is 
’n toonaangewende en tradisieryke 
Afrikaansmedium laerskool in die Kaapse 
middestad – ’n unieke en klein gemeen-
skap. Ons glo in akademiese uitnemend-
heid; tegelykertyd is deelname aan kultu-
ur- en sport-aktiwiteite vir ons belangrik. 
Ons glo in ’n oopkop-houding wat saam 
met ons realiteite verwikkel en ontwik-
kel – sodat ons leerders altyd ’n plek en ’n 
stem sal hê.

Kandidate wat hierdie waardes met 
oorgawe kan uitleef en hulself wees word 
genooi om aansoek te doen.

Ons soek ’n mense mens.  Iemand met 
passie, kennis en ervaring wat oor die vol-
gende vermoëns beskik:
1.  Verhoudings met kinders, personeel, 

ouers, donateurs en die departement 
bou en bestuur;

2.  Leiding neem met integriteit en op ’n 
samewerkende wyse;

3.  ’n Brug- en ’n beeldbouer is;
4. Strategies en innoverend is;
5. Selfbewus en nie deur ander bestuur 

hoef te word nie;
6. Dryfveer vir diversiteit en transforma-

sie;
7. Akademiese uitnemendheid nastreef 

en versterk;
8. Belangstelling en kennis van kultuur- 

en sportprogramme;
9. Personeelbestuur: Aanstellings, presta-

siebestuur en motivering;
10. Gefokus op voortgesette professionele 

ontwikkeling en volhoubare skoolver-
betering;

11. Toepaslik gekwalifiseerd is met senior 
bestuurservaring (verkieslik in ’n pub-
lieke laerskool);

12. Oor kennis beskik van onderwys en 
relevante wetgewing, beleide en regu-
lasies. 

BYKOMENDE INLIGTING: 
◗	 Meld alle relevante ervaring, pro-

jekte waarby betrokke is/was en vaar-
dighede.

◗	 Meld jou persentasie in prestasiestan-
daarde 8-12 in GGBS dokument.

◗	 Kandidate moet bereid wees om ‘’n 
psigometriese en/of ander toetse af te 
lê wat gebruik kan word vir verdere 
assessering.

◗	 Markverwante verblyftoelaag (tussen 
R15000 en R25000 per maand, afhan-
gende van kwalifikasie en ervaring) en 
addisionele vergoeding is deel van die 
pakket.

◗	 Daar sal van kandidate verwag word 
om ’n aanbieding te doen oor enige 
toepaslike aangeleentheid tydens die 
onderhoude.

◗	 Die benoemingskomitee is by magte 
om referente en ander kennisse te 
raadpleeg vir bykomende karakterver-
wysings

◗	 Laerskool Jan van Riebeeck se leerder 
getalle groei en die volgende aanstel-
ling is ’n departementele adjunkhoof.  
Dus sal die skool van ’n P2 skool na ’n 
P3 skool opgradeer. 


