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De basisvisie van de school is: ”Haal er uit wat er in zit”
Wij zijn op zoek naar een directeur die onze visie ondersteunt in de breedste zin van het woord. Deze directeur zal de
school, de ouders, de leerkrachten en de leerlingen een warm hart toe moeten dragen. De directeur creëert een stabiel
klimaat waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich vrij voelen om te communiceren. Humor en plezier mogen niet
ontbreken ‘in de tijd van je leven’.

Enthousiaste Directeur Openbare Basisschool Muntendam (1,0)
verbindend – stimulerend – ondernemend
Scholengroep OPRON
Scholengroep OPRON is het netwerk van scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Midden Groningen,
Stadskanaal en Veendam. Tot Scholengroep OPRON behoren 17 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal
basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. We werken vanuit de kernwaarden lerend vermogen,
samenwerken en verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van ons onderwijs en onze professionaliteit. Elke school vult dit op
eigen wijze in, passend bij de leerlingen en de schoolomgeving. Scholengroep OPRON is volop in beweging en werkt aan een
intensief verbeterprogramma en planmatige school- en leiderschapsontwikkeling.
Fusieschool Muntendam
De basisschool is een openbare school en heeft nu 224 leerlingen en 20 medewerkers. De school is sinds 1 augustus jl. ontstaan
door een fusie van obs Burg. Verkruisen en de Europaschool in Muntendam. Een nieuwe naam zal niet lang meer op zich laten
wachten. Er zijn volop mogelijkheden om de school verder te laten groeien. Binnen een afzienbare tijd (± 5 jaar) zal er een
nieuwe school komen in een nieuw te bouwen MFA (Multi Functionele Accommodatie) in het centrum van Muntendam. Doel
hiervan is een IKC te vormen en onderdak te geven aan de 2 basisscholen in het dorp, de christelijke en de openbare. Dit in de
nabijheid van het dorpshuis, sporthal en andere voorzieningen.
Kernwoorden voor onze school zijn: integriteit, veiligheid, toegankelijkheid, verantwoordelijkheid naar elkaar, samenwerken en
zelf oplossen. We vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk en streven ernaar dit in te vullen als partnerschap. Wij geven les
vanuit de visie van adaptief onderwijs. We creëren een pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen
en uitgedaagd worden om te presteren naar beste kunnen, terwijl ze daarbij ondersteuning ontvangen wanneer daar behoefte
aan is. ICT is volop in ontwikkeling en speelt op school een steeds belangrijkere rol voor de leerlingen en de leerkrachten.
Het onderwijs is erop gericht dat kinderen groeien in zelfvertrouwen. Om dat te bereiken krijgen zij goed onderwijs in de
hoofdvakken, wat leidt tot behoud van de huidige onderwijsresultaten en waarbij wordt gestreefd naar de maximaal haalbare
leerresultaten voor ieder kind. Er is ook veel ruimte en aandacht voor zelfstandigheidsontwikkeling, een brede ontwikkeling (ook
creativiteit en persoonlijkheidsvorming) en samenwerkend leren. Deze vaardigheden worden als belangrijk gezien in het proces
om kinderen te leren en te voldoen aan de 21e -eeuwse vaardigheden. Tenslotte wordt er op de fusieschool gewerkt met
accenten op de taalontwikkeling van kinderen (woordenschat, spellingonderwijs, begrijpend lezen).
Je functie
Je stuurt integraal op opbrengsten en inspireert medewerkers tot voortdurende ontwikkeling en verbetering. Samen ambitieuze
doch haalbare doelen nastreven waar vervolgens met trots op kan worden teruggekeken. Je levert actief een bijdrage aan de
ontwikkeling van Scholengroep OPRON en ontwikkelt en realiseert binnen het strategisch beleidskader cyclisch het schoolbeleid
voor de school. Je concretiseert je onderwijsvisie in plannen en zorgt ervoor dat resultaatafspraken worden nageleefd.
Je zet coachende vaardigheden in om leerkrachten te begeleiden in hun ontwikkeling en creëert een stimulerend leer- en
werkklimaat. Je signaleert nieuwe kansen, onderneemt zelfstandig actie en benut mogelijkheden voor samenwerking en het
aantrekken van nieuwe leerlingen.
Je profiel
Je hebt de schoolleidersopleiding afgerond, bent ingeschreven in het schoolleidersregister en hebt ruime ervaring als succesvolle
basisschooldirecteur. Je hebt een innoverende visie op onderwijs, bij voorkeur onderlegd met een onderwijskundige
masteropleiding. Je combineert verbindende met resultaatgerichte kwaliteiten. Je analyseert en interpreteert situaties grondig.
Je signaleert en ‘verzilvert’ nieuwe kansen in de omgeving. Je stimuleert en inspireert medewerkers in hun ontwikkeling en
geeft sturing en richting waar nodig. Je hebt een sterke, krachtige, warme persoonlijkheid, hebt inzicht in
organisatieontwikkeling en bent energiek. Je hebt praktijkervaring als leerkracht binnen het basisonderwijs. Gezien de
omgeving van de school en de potentie die daarin kan worden benut, zoeken wij een echte teamspeler.
Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingedeeld in salarisschaal van DB van de CAO Primair Onderwijs en het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€4791,- bij een fulltime aanstelling. Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd die vooraf wordt gegaan door een
aanstelling voor een jaar.
Informatie
Meer informatie over de school is te vinden op: www.obs-verkruisen.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Marieke Andreae, Bestuurder van Scholengroep OPRON, via tel. 0599-696390
Sollicitatie
Je sollicitatie (motivatie en curriculum vitae) kun je voor 12 december 2018 mailen naar info@opron.nl. Geef hierbij in het
onderwerp de functie aan waarop je solliciteert. Solliciteer uitsluitend indien je voldoet aan het profiel. De sollicitatiegesprekken
vinden plaats op 18 en 20 december 2018.

