
 

 
Vacature schoolleider basisschool OJBS de Ommewending  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Jouw profiel 

 Je bent daadkrachtig, gedreven en een 
bruggenbouwer; 

 Open en eerlijk, aanspreekbaar, benaderbaar; 
 Je voelt je verantwoordelijk voor het team, leerlingen 

en ouders; 
 Je bent in het bezit van een schoolleidersdiploma of 

bereid of bezig dit diploma te behalen; 
 Je hebt kennis van onderwijskundige ontwikkelingen; 
 Je hebt de intentie om voor een langere periode te 

blijven. 

 Je hebt ervaring in een leidinggevende functie in het 
basisonderwijs; 

 Je bent bereid te investeren in het aantrekken van 
leerlingen en het borgen van continuïteit; 

 Je bent in staat om met het team een verdere 
doorontwikkeling te maken. 

Wat biedt OPRON jou? 

 Een aanstelling van 0,4 WTF per het nieuwe 

schooljaar;  

 Veilige en prettige werksfeer; 

 Afwisselende en uitdagende baan; 

 Een veelzijdige functie in een organisatie 

die volop in ontwikkeling is en waar 

iedereen meetelt; 

 Een netwerk van directeuren op 

stichtingsniveau; 

 Inschaling volgens CAO PO. 

 

 

Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen, Stadskanaal en 

Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontdekken en 

te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging. Wij respecteren elkaar, zijn in 

contact met ouders en participeren in onze samenleving. Wij waarderen onze medewerkers die iedere dag weer de 

verantwoordelijkheid nemen het beste uit leerlingen, collega’s en zichzelf te halen.   

 

Voor vragen over deze vacature kun je contact 

opnemen met: Linda Kuiper (adviseur Kwaliteit 

en Onderwijs) 06-16734909. Solliciteren kan 

tot en met 13 mei 2021 via:  

 

 06-18691685    

   www.opron.nl 

De gesprekken staan gepland op 31 mei en 2 

juni 2021. 

 

nhubner@opron.nl 

  

 

Algemene informatie 
 
Op deze hechte dorpsschool wordt onderwijs geboden op dit 
moment aan rond de 50 leerlingen. De Ommewending vindt 
u tussen de twee lintdorpen Ommelanderwijk en 
Zuidwending en vervult een belangrijke rol in de 
samenleving van beide dorpen.  
 

De Ommewending staat voor een pedagogisch klimaat waar 
iedereen zichzelf mag zijn, met de gedachte “zonder relatie 
geen prestatie”. We streven naar kwalitatief goed onderwijs 
in een veilige omgeving. De school haalt de wereld binnen, 
wij vormen daarin een kleine gemeenschap waarin iedereen 
rekening met elkaar leert te houden. 

 

Combinatie vacature 
 
Voor Obs de Oleander zijn wij ook op zoek naar 
een schoolleider. Deze vacatures zijn te 
combineren voor een totale wtf omvang van 
0,8 – 1. 
 
Zie voor meer informatie over de vacature: 

www.scholengroepopron.nl/vacatures  

 
 

http://www.scholengroepopron.nl/vacatures

