-VACATUREBij de openbare basisschool ’t Spectrum ontstaat een vacature voor de
functie van een

DIRECTEUR
32-40 uren per week
Er zitten rond de 200 leerlingen op
OBS ’t Spectrum, verdeeld over 9
groepen. Er zijn naast de
directeur, twee IB-ers, 12
groepsleerkrachten, een
onderwijsassistente, een
vakleerkracht lichamelijke
opvoeding, een administratief
medewerkster, medewerksters
schoonmaak en een conciërge aan
de school verbonden.
OBS ’t Spectrum is sterk in het
bieden van adaptief onderwijs aan
leerlingen op verschillende niveaus
en met specifieke behoeften. Binnen
de school heerst een rustige en
taakgerichte sfeer. Het team werkt
op een prettige manier samen.
Ouders zijn betrokken en nemen deel
aan verschillende commissies om
extra activiteiten voor de leerlingen
te organiseren. OBS ’t Spectrum is
gevestigd in een modern nieuw
gebouw, waar tevens een BSO
locatie is gehuisvest.
Voor de toekomst zijn er de volgende
ontwikkelingen bij OBS ’t Spectrum:
 een gezamenlijke herbezinning op
het onderwijsconcept en/of de
uitvoering hiervan.
 Een duidelijkere positionering van
de school in de gemeenschap.
 Het realiseren van een groen(er)
schoolplein.

Als directeur van OBS ’t Spectrum:
 Ben je zichtbaar en benaderbaar voor leerlingen, ouders en teamleden
en heb je aandacht, belangstelling en waardering voor de mensen om
je heen.
 Heb je een duidelijke visie op onderwijs en hoe je deze visie in de
praktijk kunt brengen.
 Sta je achter het team en weet je de kwaliteiten van de teamleden
naar boven te halen en te benutten.
 Ervaring voor de klas is een pré.
 Kun je goed uit de voeten met diverse ICT-toepassingen.
 Voldoe je aan de criteria voor vakbekwaam schoolleider volgens het
schoolleidersregister PO, of ben je bereid je verder te bekwamen
zodat je hieraan gaat voldoen.
Informatie en sollicitatie
Meer informatie over de school is te vinden op www.spectrumpeize.nl.
Inlichtingen over de vacature kunnen ingewonnen worden bij Albert
Eising, algemeen directeur OPO Noordenveld, via telefoonnummer 050
4065783 of 06 54264761. Voor algemene informatie en vragen over de
sollicitatieprocedure kun je terecht bij Suzan Peeters, personeelsadviseur,
telefoonnummer 050 4065786.
Geïnteresseerd?
Richt dan je gemotiveerde schriftelijke sollicitatie voorzien van een
beknopte CV voor 18 oktober 2018 per mail aan s.peeters@onderwijsnoordenveld.nl.

1/1

