Villa Kakelbont is een school
waar kinderen ondernemen,
ontdekken en leren.
Kortom het ondernemende
kind in een school
vol uitdagingen!

Profielschets directeur OBS Villa Kakelbont in Hoogeveen
Wie gaat de uitdaging aan.
O.b.s. Villa Kakelbont is een openbare basisschool in het centrum van Hoogeveen met 60 leerlingen.
Op o.b.s. Villa Kakelbont gaan we uit van Astrid Lindgrens heldin Pippi Langkous. Binnen de school
willen ouders, leerkrachten en kinderen samen werken aan dit ‘Pippi’-principe. Dit betekent dat
het team en de kinderen van Villa Kakelbont:
- opkomen voor zichzelf met respect voor de ander;
- ondernemend en nieuwsgierig zijn;
- zelfvertrouwen hebben en kunnen samenwerken;
- optimistisch zijn, onderzoekend en vooruit kijken;
- leren als een uitdaging zien;
- weten dat er ook andere talenten zijn;
- creatief denken en vol humor zitten;
- een eigen mening kunnen vormen en kunnen luisteren naar anderen.
De 7 leerkrachten van de school willen goed onderwijs geven waarbij lezen, taal, rekenen en zelf
leren oplossingen bedenken voorop staan. Daarnaast is het voor de school een uitdaging om
aanwezige meervoudige talenten van kinderen te ontwikkelen. Hierbij denken we aan talent op het
gebied van muziek, sport, kunst, techniek, e.d. Op deze manier denkt de school dat de kinderen
straks hun eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van de toekomst.
Wat hebben wij te bieden?
Een functie die er binnen de school toe doet. Villa Kakelbont is een school volop in ontwikkeling.
Binnenkort wordt de school verbouwd. Ook maakt de school deel uit van het nieuw in te richten
park Dwingeland van de gemeente Hoogeveen. De visie-missie en de profilering van de school in het
centrum moet samen met het team verder ontwikkeld worden.
De vacature heeft een werktijdfactor van 0.4 fte.
Het is een functie die gewaardeerd is in schaal DA.
Wat verwachten wij van onze nieuwe schoolleider?
Wij zoeken een leider die samen met het team, de visie en missie van de school weet te verbinden
met de dagelijkse gang van zaken waar we mee te maken hebben. Onze nieuwe schoolleider
inspireert, is positief ingesteld, beschikt over de nodige dosis humor en denkt in mogelijkheden.

Achtergrond
- Heeft zelf voor de klas gestaan.
- Heeft een opleiding als schoolleider afgerond of is bereid om de opleiding te volgen.
- Heeft ervaring als leidinggevende.
Medewerkers
- Schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd, gewaardeerd
voelen en ruimte geeft tot meedenken en uitproberen.
- Betrekt bij ontwikkeling- en besluitvormingsprocessen
- Duidelijk communiceert en luistert in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect.
- Vindt het belangrijk dat er gezamenlijk met het team resultaatgericht aan doelen wordt
gewerkt en de professionele cultuur wordt voortgezet en uitgebouwd.
- Talenten van personeel inzet en ruimte biedt aan het team voor initiatieven m.b.t.
onderwijsontwikkelingen en daar de juiste punten uit weet te halen om de koers verder te
bepalen.
Onderwijskundig leider
- Is communicatief vaardig en gaat gemakkelijk in gesprek met leerlingen, leerkrachten,
ouders, bestuur en zich bij hen betrokken voelt.
- Is laagdrempelig, open en toegankelijk en weet tegelijkertijd overwicht te houden.
- Is in staat om onderwijskundig de school uit te bouwen en weet het team en ouders te
motiveren.
- Kan zaken die de school aangaan op cluster- en bestuursniveau en met andere
onderwijsinstanties goed behartigen en kan relaties uitbouwen en onderhouden.
- Kan prioriteiten stellen, is besluitvaardig en toont daadkracht.
- Is op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs en de relevante wet- en regelgeving.
- Beschikt over organisatorische, administratieve en financiële vaardigheden.
Visie en Toekomst
- Is vooruitstrevend , inventief, innovatief en heeft oog voor ontwikkelingen in het onderwijs
en kan deze vertalen naar de praktijk van alledag.
- Nieuwe ideeën op systematische wijze doorvoert en daarbij het proces begeleidt en
ondersteunt.
- Kan zich vinden in de visie van de stichting Bijeen als basis van het openbaar onderwijs.
- Heeft een helikopterview en kan zaken diepgaand analyseren op basis van adequate
informatieverzameling.
- Behaalt de doelen en bewaakt afspraken die verband houden met de visie.
Algemene informatie over OBS Villa Kakelbont Stoekeplein 1 7902HM Hoogeveen 0528-27080.
- Schoolgids 2017-2018
- Jaarplan 2016/verslag-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: www.bijeen-hoogeveen.nl
- Strategisch beleidsplan stichting Bijeen
- Vragen over de functie, e-mail: m.a.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl

Procedure
-

Vacature eerst intern, daarna eventueel extern
Solliciteren per mail met brief en cv.
E-mail adres: m.a.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl
Reageer termijn 9 juli 2018.
Sollicitatiegesprekken week 29.

