Profielschets directeur OBS Vogelvlucht in Elim.
Obs Vogelvlucht is een kleine openbare basisschool in het dorp Elim en maakt deel uit van de
stichting Bijeen. De school bevindt zich midden in het dorp op een goed bereikbare en zichtbare
plaats. De meeste leerlingen wonen in de kern van Elim, maar er komen ook leerlingen van de
“wijken” in de directe omgeving van het dorp.
De school is zowel letterlijk als figuurlijk open van karakter. Open, omdat we laagdrempelig zijn
voor ouders en dorpsgenoten, open, omdat je op verschillende plaatsen letterlijk een mooie
doorkijk hebt door de werkruimtes van de school. Transparant in handelen naar leerlingen en
ouders, open, omdat we op een mooie open plek in het dorp staan.
Obs Vogelvlucht 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:
- enthousiast en inspirerend;
- beschikt over humor en sociale vaardigheden;
- integer, duidelijk en rechtvaardig is;
- empathisch vermogen heeft en belangstellend is;
- goed kan samenwerken en flexibel is;
- over sterke communicatieve eigenschappen/vaardigheden beschikt;
De nieuwe directeur heeft aandacht voor het dorp en de ouders en toont betrokkenheid bij het dorp
en de omgeving van de school. Kan goed luisteren en waardeert de inbreng van ouders en laat
merken dat hij/zij serieus omgaat met gemaakte opmerkingen.
Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe directeur,
- de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs bewaakt en verder door laat groeien.
- affiniteit heeft met PBS (Positive Behavior Support).
- gemotiveerde beslissingen neemt op basis van realistische feiten en alternatieven.
- de school laat sprankelen en laat groeien door onder andere zich samen speels te verbinden met
andere kind partijen in het dorp en omgeving.
- een teamspeler is binnen het directeurenberaad van de stichting Bijeen.
Wat hebben wij te bieden?
De vacature directeur obs Vogelvlucht staat open voor een werktijdfactor van 0,4 of kan
gecombineerd worden met de vacature obs Oostenbrink van 0.6 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.
- Heeft een opleiding als schoolleider afgerond of is bereid om de opleiding te volgen.
Planning is om in week 17, voor de meivakantie, de eerste sollicitatiegesprekken te voeren.
Solliciteren graag per e-mail brief en CV ontvangen we graag voor 16 april 2021.

Algemene informatie over OBS Vogelvlucht, Ds.van Elvenstraat 2 7916 RE Elim 0528-351575.
- Schoolgids 2019-2020
- Jaarplan 2019-2020
- Algemene informatie over de school via de website: obsvogelvlucht.nl
- Inspectierapport
Algemene informatie over de stichting Bijeen Crerarstraat 6b 7901AE Hoogeveen 0528-234599
- Website Bijeen-Hoogeveen.nl
- Strategisch beleidsplan
- Begroting 2020
- Managementstatuut
- Functiebeschrijving directeur

