Aan OBS De Poolster in Nieuw Roden ontstaat, met ingang van het nieuwe schooljaar, een vacature voor een

Directeur

(0,8 of 1,0 fte)

OBS De Poolster in Nieuw Roden; waar het leven tot leren komt ….
De Poolster telt tussen de 330 en 350 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. De moderne school
staat heel ruim in een groene, rustige omgeving.
Onze enthousiaste en betrokken teamleden werken iedere dag met passie om de leerlingen het
best mogelijke onderwijs te bieden in een veilige omgeving. Als team zijn we trots op de samenwerking tussen de leerlingen, teamleden en de ouders en de gemoedelijke sfeer die er heerst
binnen de school.
We zijn trots op:
•
onze kernwaarden: nieuwsgierigheid, eigenaarschap en samenwerken
•
een prettig en veilig schoolklimaat
•
de positieve ouderbetrokkenheid
•
het Ontdeklab
•
het Schoolorkest en het schoolkoor (muziekschool van Drenthe)
•
de plusklas
•
kunst & cultuur-actviteiten
•
de ontwikkeling 21e-eeuwse vaardigheden
Wat zoeken we?
We zoeken een bevlogen en inspirerende directeur die:
•
zich kan vinden in de kernwaarden van de school en samen met het team de school tot
verdere ontwikkeling brengt;
•
op een natuurlijke manier leiding geeft, hierbij oog en oor heeft voor de mensen in de
school en in vertrouwen durft te delegeren;
•
toegankelijk, betrokken en zichtbaar is bij de leerlingen, ouders en de teamleden;
•
op een transparante en zorgvuldige wijze sturing geeft aan besluitvormingsprocessen;
•
met een frisse blik mogelijkheden en kansen ziet voor de school om (nog) beter te worden,
passend bij de visie van de school;
•
digitale affiniteit heeft;
•
op een constructieve wijze samenwerkt met collega-directeuren binnen OPO Noordenveld
en de collega’s van het stafbureau.
•
ervaring heeft als schoolleider in het primair onderwijs;
•
de opleiding tot vakbekwaam schoolleider, of een master educational leadership (of vergelijkbaar) heeft afgerond.

www.oponoordenveld.nl

Wat kunnen we jou bieden?
De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Primair Onderwijs, met hierin een goede pensioenregeling bij het ABP en 428 vakantie-uren (bij een fulltime dienstverband). Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het salaris is volgens schaal D12 (€3537 - €5651 bij een
fulltime dienstverband). Verder zijn er ruime mogelijkheden tot scholing, ontvang je een telefoonvergoeding, krijg je een laptop van het werk in gebruik en kun je gebruik maken van de fiscale uitruilregeling.

Op zoek naar meer informatie?
Meer informatie over deze functie kan worden verkregen bij Han Sijbring, algemeen directeur
OPO Noordenveld, via telefoonnummer 06-54355758. Voor algemene informatie en vragen over
de sollicitatieprocedure kan contact worden opgenomen met Suzan Peeters, personeelsadviseur OPO Noordenveld, telefoonnummer 06-15113027.

Geïnteresseerd?
Richt dan voor 7 juni 2022 je gemotiveerde schriftelijke sollicitatie voorzien van een beknopte
CV, onder vermelding van vacature directeur OBS De Poolster, per mail aan
administratie@onderwijs-noordenveld.nl.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

www.oponoordenveld.nl

