Het openbaar primair onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft 17 basisscholen in de
gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier, met ongeveer 1500 leerlingen. OBS Noordewier is één van
onze basisscholen en gevestigd in Rasquert en maakt samen met montessori basisschool De Getijden en
obs F.H. Jansenius de Vries deel uit van een cluster. De school telt 91 leerlingen en is sinds augustus
2017 gehuisvest in een prachtig, nieuw en ruim gebouw, de Marciaborg, samen met de christelijke school,
naschoolse opvang, peuterzaal en sportverenigingen. De teams, de besturen en ook veel ouders hebben
aangegeven na te willen denken c.q. vorm te willen geven aan een samenwerkingsschool.

Voor deze school zoeken wij zo spoedig mogelijk een enthousiaste, toegankelijke en verbinding makende

schooldirecteur (0,5000 wtf)

Profiel van de school
We bieden een plezierige en veilige speel- en leerplek, waar ieder kind wordt gezien. Een prettige school
met aandacht voor de verstandelijke, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De basisvaardigheden
aanleren en onderhouden vormt een wezenlijk onderdeel van het programma, maar ook muziek, techniek/
ict en cultuureducatie. We willen als school een leefgemeenschap zijn waar kinderen

hun talenten

ontdekken en ontwikkelen, hun zelfvertrouwen vergroten, verantwoordelijkheid durven nemen en positief
gedrag aanleren.

De schooldirecteur waar wij naar op zoek zijn:
• is onderwijskundig leider,
• hanteert een goede mix van directief, gezaghebbend en coachend leiderschap,
• behoudt wat goed is en gaat door met de ontwikkeling van de school,
• is zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar voor kinderen, ouders en team en is daar een
verbindende schakel tussen,
• kan goed luisteren, communiceert open en eerlijk met het team, MR en achterban,
• is een verbinder die de samenwerking met Christelijke Daltonschool Ichtus kan vormgeven op basis
van gelijkwaardigheid,
• heeft een ambitieuze visie op onderwijs en kan deze op een motiverende en inspirerende manier
uitdragen,
• heeft aandacht voor de actuele ontwikkelingen en de vernieuwing van onderwijs en educatie.

Wij bieden:
• een enthousiast en professioneel schoolteam met een groot verantwoordelijkheidsgevoel,
• leerlingen die zich elk op hun eigen manier ontwikkelen,
• betrokken en hulpvaardige ouders en dorpsbewoners,
• een groep collega-directeuren en medewerkers stafbureau die goed met elkaar samenwerkt en met
elkaar leert en ontwikkelt,
• een onderwijsorganisatie die middenin de samenleving staat en diverse samenwerkingsrelaties heeft
met educatieve, culturele en maatschappelijke partners in de regio.
Functie informatie:
• Salaris conform schaal DB - CAO Primair Onderwijs,
• Een tijdelijke aanstelling tot 1 januari 2021 met uitzicht op een vast dienstverband,
• Een detacheringsconstructie is bespreekbaar,
• Mogelijkheden tot professionalisering door van en met elkaar te leren in de ontwikkeling van de
organisatie,
• Uitbreiding van de functie-omvang is bespreekbaar en mede afhankelijk van de expertise van de
kandidaat.
• Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Meer weten?
De school heeft een eigen website, www.obsnoordewier.nl, daarnaast kunt u meer informatie vinden over
onze organisatie op www.lauwerseneemspo.nl. Voor meer informatie over de vacature en/of procedure
kunt u contact opnemen met de heer A. Fickweiler, directeur-bestuurder PO, of mevrouw C. Oenema, HRadviseur. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0595)- 42 49 55 en per mail:
c.oenema@lauwerseneems.nl.

Interesse?
Wij nodigen u uit uw sollicitatiebrief met motivatie en CV uiterlijk 23 september 2019 toe te sturen naar
Schoolbestuur Lauwers en Eems PO, t.a.v. mevrouw C. Oenema, via c.oenema@lauwerseneems.nl. De
gesprekken staan gepland op 2 oktober en 9 oktober 2019. Het vermelden van referenties in de brief wordt
op prijs gesteld.

