
INTERNE VACATURE     

-binnen COG Drenthe en OPON- 

 
 

Het bestuur van de Christelijke Onderwijsgroep Drenthe vraagt voor samenwerkingsschool 

Veenhuizen (OBS De Vlinderhof en CBS De VeenSter) per 1 mei 2017 (uiterlijk per 1 
augustus 2017) een  

 

Directeur m/v (wtf 0,5) 
 

om samen met de teams en ouders van CBS De VeenSter en OBS De Vlinderhof de 
samenwerkingsschool in Veenhuizen gestalte te geven.  

 
De samenwerkingsschool Veenhuizen wil een school zijn:  
 Waar kinderen actief met elkaar en van elkaar leren  

 Waar kinderen zich thuis voelen en waar we respectvol met elkaar omgaan  

 Waar kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past, binnen de mogelijkheden van de school  

 

 
Wij zoeken een energieke, bevlogen directeur die:  

 Managementervaring heeft binnen het Primair Onderwijs;  

 De opleiding directeur Primair onderwijs met goed gevolg heeft afgerond of bereid is deze te volgen;  

 Ervaring heeft met lesgeven;  

 Zichtbaar en benaderbaar is;  

 De verbindende factor is tussen de leerlingen, het team, de ouders en alle andere partijen binnen  

en buiten het gebouw, open staat voor samenwerking met medegebruikers; 

 Ervaring heeft in het Dalton onderwijs en bekend is met de principes van PBS;  

 (Pro-)actief de onderwijskundige visie verder vorm geeft en in staat is nieuwe ontwikkelingen te  

initiëren;  

 Uitgaat van de krachten van het team en daarbij ruimte en vertrouwen geeft;  

 Daadkrachtig optreedt en gestelde plannen waarmaakt;  

 Innovatief is en denkt in mogelijkheden;  

 Duidelijk/transparant werkt en open staat voor feedback en suggesties;  

 Zowel een zakelijke als een persoonlijke kant laat zien;  

 Humor heeft en op een inspirerende, positieve manier leiding geeft; 

 Respect heeft voor de verschillende identiteiten binnen de school en die ruimte biedt om uiting te 
geven aan de eigen identiteit passend binnen de afspraken hierover binnen de school. 

 
Wij bieden:  

 Een zelfstandig, professioneel, proactief en gemotiveerd team dat zeer collegiaal en creatief is 
ingesteld;  

 Een actieve, meewerkende groep ouders met hart voor de school;  

 Een betrokken, nieuwsgierige groep kinderen;  

 Een salarisschaal conform CAO-PO.  

 
 

Procedure:  

Voor de invulling van deze vacature hanteren we de sollicitatieprocedure van COG Drenthe. 
De selectie vindt plaats middels 2 gespreksronden met een afvaardiging van het team van de scholen, 

de MR, de OR en het College van Bestuur.  
 

 



Informatie: 

De school wordt bestuurlijk ondergebracht bij COG Drenthe. Voor informatie over de inhoud van de 

vacature kunt u bij voorkeur ’s avonds contact opnemen met Kim van der Veen, leerkracht van De 

VeenSter, bereikbaar via 0630790718 of Metje Homan, leerkracht van De Vlinderhof, ’s avonds 

bereikbaar via 0592388536. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met A. Velthuis, 

voorzitter College van Bestuur COG Drenthe, bereikbaar via 0592-409865. 

 

Reageren: 
De sollicitatie gesprekken zijn gepland 30 maart, 3 en 6 april 2017:  

Als u in aanmerking wilt komen voor deze functie, stuur dan uw brief met cv vóór 23 maart 2017 naar:  
COG Drenthe  

t.a.v. personeelszaken 

Postbus 167, 9400 AD ASSEN of per mail: personeelszaken@cogdrenthe.nl  

mailto:personeelszaken@cogdrenthe.nl

