Profielschets en procedure directeur OBS De Posthoorn in Pesse.
De Posthoorn is een openbare basisschool en maakt deel uit van de stichting Bijeen in Hoogeveen.
De school staat in het dorp Pesse. De school telt rond de honderd leerlingen. Het team bestaat uit
betrokken leerkrachten, een intern begeleider, een vakleerkracht gym en een onderwijsassistent.
De Posthoorn werkt nauw samen in een cluster met andere scholen in de buitendorpen van de
stichting Bijeen in de gemeente Hoogeveen.
Binnen de Posthoorn creëert de school een klimaat waarbinnen iedere leerling de ruimte en de
veiligheid vindt om zich te uiten. Hierbij leren we ze tevens de mening van anderen te respecteren.
Door middel van veel positieve aandacht proberen we bij de leerlingen een goed gevoel van
eigenwaarde bij te brengen. Ons onderwijs proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op de
leerbehoefte van de leerlingen. De zorgstructuur is goed op orde.
Toekomstplannen
Het team is voortdurend in ontwikkeling om het onderwijs te verbeteren. Dit schooljaar is begonnen
met het formuleren van een nieuwe visie en missie voor de komende jaren. De school is én blijft
nauw verbonden met het dorp Pesse.
Wat hebben wij te bieden?
De vacature directeur obs de Posthoorn staat open voor een werktijdfactor van 0.6. De directeur
heeft geen lesgevende taken. Het is een functie die gewaardeerd is in schaal DA aangevuld met een
directietoelage.
Een assessment of criteriumgericht interview kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.
Wat verwachten wij van onze directeur?
Wij zoeken een directeur die samen met het team, de visie en de missie van de school weet te
combineren met de zaken waar een dorpsschool mee te maken heeft. Onze nieuwe directeur
investeert tijd in het team op formele en informele wijze.
Achtergrond
- Heeft
- Heeft
- Heeft
- Heeft

zelf voor de klas gestaan.
een opleiding als schoolleider afgerond of is bereid om de opleiding te volgen.
ervaring als directeur.
ervaring met het leidinggeven op een dorpsschool.

Medewerkers
- Geeft anderen verantwoordelijkheid, vertrouwen en deelt leiderschap.
- Schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd, gewaardeerd
voelen en ruimte geeft tot meedenken en uitproberen.
- Heeft een goed inlevingsvermogen/invoelend vermogen.
- Vindt het belangrijk dat er gezamenlijk met het team resultaatgericht aan doelen wordt
gewerkt en de professionele cultuur wordt voortgezet en uitgebouwd.
- Herkent de passie voor het vak en het persoonlijk meesterschap van de leerkracht en weet
dit naar een hoger plan te brengen.
- Bevordert teamgeest en samenwerkingsbereidheid.
- Is bereikbaar en aanspreekbaar en neemt de tijd om te luisteren.
- Neemt besluiten op basis van argumenten.

Onderwijskundig leider
- Is communicatief vaardig en gemakkelijk in gesprek gaat met leerlingen, leerkrachten,
ouders, bestuur en alle andere betrokken partijen.
- Is laagdrempelig, toegankelijk en vriendelijk en weet tegelijkertijd overwicht te houden.
- Kan zaken die de school aangaan op cluster- en bestuursniveau goed behartigen.
- Betrekt alle geledingen actief bij het proces van schoolontwikkeling en
gemeenschapsvorming.
- Kan verbanden leggen met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het
-

leren van leerlingen en het leidinggeven aan het team.

Is op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs en de relevante wet- en regelgeving.
Beschikt over organisatorisch en samenwerkingsvaardigheden.
Beschikt over organisatorische, administratieve en financiële vaardigheden.

Visie en Toekomst
- Is in staat om samen met het team de reeds ingeslagen weg verder te ontwikkelen en
daadwerkelijk vorm te geven in de praktijk.
- Zich kan vinden in de visie van de stichting Bijeen als basis van het openbaar onderwijs.
- Oog en oor heeft voor actuele onderwijsontwikkelingen en leiding kan geven aan
veranderingsprocessen.
- Doelen en afspraken bewaakt die verband houden met de visie.
- Denkt in kansen en mogelijkheden.
- De school verder weet te profileren en te positioneren.
Algemene informatie over OBS de Posthoorn Oostering 4 7933 PX Pesse 0528-241638
- Schoolgids 2017-2018
- Jaarplan 2016-2017
- Algemene informatie over de school via de website www.bijeen-hoogeveen.nl
- Inspectierapport
Algemene informatie over de stichting Bijeen Crerarstraat 6b 7901AE Hoogeveen 0528-234599
- Website
- Strategisch beleidsplan
- Begroting 2017 – 2018
Procedure
- Plaatsing vacature landelijk via Vosabb – linkedln – facebook Bijeen
- Reageren kan tot en met 27 april 2018
- Eerste ronde gesprekken begin mei 2018
- Tweede ronde gesprekken eind mei 2018
Als u wenst te solliciteren kunt u uw brief of (bij voorkeur) e-mail met uw c.v. richten aan
e-mailadres: m.a.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl of naar Postbus 2113 7900 BC HOOGEVEEN

