Profielschets directeur OBS Oostenbrink in Hollandscheveld
De Oostenbrink is de openbare basisschool van Hollandscheveld. De school die midden in de
gemeenschap staat, een school voor iedereen. We voelen ons verbonden met Hollandscheveld, zijn
het trefpunt voor ouders en leerlingen, nemen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en spelen
een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen.
Het accent op menselijke waarden
OBS Oostenbrink is een echte ontmoetingsschool. Een school waar het accent ligt op de menselijke
waarden. Iedereen is gelijkwaardig, mag inbreng hebben en wordt gehoord. Daarom zijn steeds
meer ouders actief betrokken. Dat wordt gewaardeerd. Typisch Hollandscheveld en daarom ook
typisch de Oostenbrink.
Obs Oostenbrink werkt samen in een cluster met andere scholen van de stichting Bijeen in de
buitendorpen van de gemeente Hoogeveen.
Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe directeur beschikt over de volgende eigenschappen:
- sociaal vaardig, humor, betrokken, enthousiast en flexibel.
- daadkrachtig is, maar het team binnen de professionele ruimte wel vrijheid geeft.
- goed samen kan werken met een zelfstandig team.
De nieuwe directeur heeft kennis en affiniteit met het dorp en de ouders en toont betrokkenheid bij
het dorp en de omgeving van de school. Kan goed netwerken en kan de school in het dorp
profileren. Hij/zij behartigt de belangen van leerlingen, team en ouders.
De nieuwe directeur:
- heeft affiniteit met ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw.
- is laagdrempelig voor alle geledingen in en om de school.
- is zichtbaar voor de gehele schoolbevolking.
- is voorstander van openbaar onderwijs.
- is een teamspeler binnen het directieberaad van de stichting Bijeen.
Wat hebben wij te bieden?
De vacature directeur obs Oostenbrink staat open voor een werktijdfactor van 0,6 of kan
gecombineerd worden met de vacature obs Vogelvlucht van 0.4 fte. De directeur heeft geen
lesgevende taken.
Ingangsdatum nieuwe schooljaar 2021-2022.
Een assessment of criteriumgericht interview kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.
Achtergrond
- Heeft zelf een aantal jaren voor de klas gestaan.
- Intentie heeft om meerdere jaren te blijven.
- Heeft een opleiding als schoolleider afgerond of is bereid om de opleiding te volgen.
Planning is om in de week 20 na de meivakantie de eerste sollicitatiegesprekken te voeren.
Solliciteren graag per e-mail brief en CV ontvangen we graag voor 21 april 2021.
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