Stichting Openbaar Onderwijs Marenland is op zoek naar een
enthousiaste directeur voor het nieuw te vormen kindcentrum in
Delfzijl West.

Directeur

M/V (wtf 1.0)

Stichting Marenland heeft 21 scholen in het noordoosten van Groningen. De stichting
realiseert kwaliteitsvolle onderwijs voorzieningen in een gebied met een krimpend
leerlingenaantal. Het nieuwe kindcentrum ontstaat uit een fusie van 3 openbare scholen,
obs Tasveld, obs t Zigt en de openbare Jan Ligthartschool, en telt straks ruim 300
leerlingen. De school wordt gehuisvest in een nieuw schoolgebouw in het westelijk deel
van Delfzijl. In het nieuwe gebouw zal openbaar onderwijs, christelijk onderwijs en
kinderopvang gezamenlijk worden gehuisvest.
Wat wij verwachten
U heeft kennis van het primair onderwijs, bent op de hoogte van moderne
onderwijsontwikkelingen en inzichten en weet deze om te zetten in praktisch toepasbaar
beleid. U betrekt teamleden en ouders actief bij het onderwijsbeleid. U begrijpt de
perikelen rond een scholenfusie en weet daar met optimisme en enthousiasme een
gezamenlijk sterke openbare school neer te zetten. U beschikt over creativiteit
en initiatief om voor de toekomst van het kindcentrum de gemeenschappelijkheid te
vinden en het unieke van de openbare school te behouden. U bent gericht op
samenwerking, bent ondernemend, ziet kansen voor uitdagende dagprogramma’s voor
kinderen en weet de kwaliteit van het onderwijs daarbij hoog in het vaandel te houden.
U beschikt over leiderschapskwaliteiten en kan anderen vertrouwen en
verantwoordelijkheid geven. U draagt zorg voor een democratisch
besluitvormingsproces. U biedt helderheid, creëert draagvlak en kan goed en effectief
communiceren met ouders en andere partijen.
In de profielschets vindt u een uitgebreide beschrijving van de taak- en functie van de
schoolleider en directeur van het kindcentrum West.
De functie
Zo spoedig mogelijk bent u integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het
beleid van de 3 scholen, die later fuseren tot een sterke school voor openbaar onderwijs.

De directeur die wij zoeken
• heeft ervaring in het leidinggeven aan een basisschool.
• heeft de schoolleidersopleiding gevolgd.
• bewaakt de kwaliteit en resultaten van het onderwijs.
• beschikt over organisatorische, administratieve en financiële
vaardigheden.
• beschikt over competenties voor goede en effectieve communicatie met
ouders.
• beschikt over een brede kwaliteitsvisie op het te verzorgen onderwijs.
• is op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs en de relevante weten regelgeving.
• heeft vaardigheden in het oplossingsgericht omgaan met verschillende
belangen.
• kan nieuwe concepten en praktijken introduceren en borgen.
Wij bieden
• een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving.
• salaris in schaal DB conform de CAO Primair Onderwijs.
• benoeming voor onbepaalde tijd.
Meer informatie
U kunt uw sollicitatie richten aan de algemeen adjunct-directeur van Marenland,
mevrouw Leonie Korteweg. Sollicitaties moeten, onder vermelding van vacature obs
Delfzijl West zijn ingediend voor donderdag 17 januari 2019 bij:
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
Postbus 126
9900 AC Appingedam
e-mail: leoniekorteweg@marenland.org
Voor informatie over de school of de procedure kunt u ook contact opnemen met Leonie
Korteweg: 0596-583320 of leoniekorteweg@marenland.org
Het betreft een interne en externe procedure binnen de Stichting Marenland.

