Vacature

Directeur (0,8 fte en uit te breiden tot 1,0)

OPO Noordenveld zoekt zo spoedig mogelijk een directeur voor OBDS Het Valkhof in Roden.
Het Valkhof is een Daltonschool met ongeveer 220 leerlingen, die zijn verdeeld over 10 groepen. De school telt 20
personeelsleden. Als Daltonschool vinden we het belangrijk dat kinderen leren met verantwoordelijkheden om te
gaan. Daarom ligt in onze visie de nadruk op zelfstandigheid, samenwerking en reflectie, op basis van vertrouwen.
De meest actuele onderwijskundige ontwikkelingen betreffen EDI, HGW21 (professionele cultuur), bewegend leren,
Engels van groep 1 t/m 8 en hoogbegaafdheid.
Het Valkhof is een school:
•

met een enthousiast team dat op een plezierige, persoonlijke manier met elkaar omgaat;

•

waar kinderen in het algemeen met plezier naar toe gaan;

•

waar ouders actief zijn.

De enthousiaste en inspirerende directeur die wij zoeken heeft bij voorkeur ervaring in het Daltononderwijs of affiniteit met Dalton en is bereid zich daar verder in te ontwikkelen. De schoolgids en andere informatie die een indruk
geeft van de sfeer en werkwijze op onze school is te vinden op de website: www.hetvalkhof.nl.

VERANTWOORDELIJKHEID:
•

De directeur legt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie, zo
veel als kan bij de leerlingen en de medewerkers;
neemt verantwoordelijkheid door het zorgen voor een stabiele en
solide basis en structuur waarbinnen leerlingen en medewerkers
zich kunnen richten op het krijgen en bieden van zo goed mogelijk
onderwijs. Hij/zij doet dit door een planmatige en zorgvuldige uitvoering van het kwaliteits- en personeelsbeleid binnen de beschikbare financiële kaders.

•

SAMENWERKING:
•
•

•
•

De directeur is toegankelijk en communicatief sterk zowel intern
als extern en gaat verbindingen voor langere tijd aan;
heeft een oprechte belangstelling naar de mensen om zich heen,
niet alleen op het functionele vlak maar ook op het persoonlijke
vlak;
creëert binnen de school een informele en ontspannen sfeer,
waar op zijn tijd ruimte is voor plezier en samen vieren van mijlpalen;
brengt de Daltonwerkwijze in de praktijk.

www.oponoordenveld.nl

EFFECTIVITEIT :
• De directeur heeft een duidelijke visie op onderwijs, passend bij de
visie van Dalton en de vreedzame school, en vertaalt deze visie naar
een planmatige ontwikkeling van de school;
• weet innovaties en vernieuwingen in het onderwijs tot stand te brengen, doordat hij/zij het team inspireert om hier gezamenlijk aan te werken;
• is daadkrachtig en kan prioriteiten stellen.

ZELFSTANDIGHEID:
• De directeur geeft zelfstandig sturing aan de school;
• heeft goed zicht op de kwaliteiten van teamleden en biedt ruimte en
zelfstandigheid passend bij deze kwaliteiten.

REFLECTIE:
• De directeur neemt het kind als uitgangspunt voor het handelen binnen de
school;
• weet uit ervaring hoe het is om voor de klas te staan, en kan teamleden inhoudelijk begeleiden zich (nog) verder te ontwikkelen en ondersteuning te bieden
waar het nodig is;
• Kan reflecteren op zichzelf als basis voor de eigen ontwikkeling.

Wat vragen we nog meer ?
Een directeur die op een constructieve wijze samenwerkt met collega-directeuren binnen OPO Noordenveld en de
collega’s van het stafbureau. Ook voldoet de directeur aan de criteria voor vakbekwaam schoolleider volgens het
schoolleidersregister PO of bereid is zich verder te bekwamen zodat hieraan wordt voldaan.
Wat kunnen we jou bieden?
Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Primair Onderwijs, met hierin een goede pensioenregeling bij het ABP en 428
vakantie-uren (bij een fulltime dienstverband). Het salaris is volgens schaal D11 (€3430 - €4871 bij een fulltime
dienstverband) of D12 (€3537 - €5651 bij een fulltime dienstverband), afhankelijk van kennis en ervaring. Verder zijn
er ruime mogelijkheden tot scholing, ontvang je een telefoonvergoeding, krijg je een laptop van het werk in gebruik
en kun je gebruik maken van de fiscale uitruilregeling.
Wil je meer informatie?
Meer informatie over deze functie kan worden verkregen bij Han Sijbring, algemeen directeur OPO Noordenveld, via
telefoonnummer 06-54355758. Voor algemene informatie en vragen over de sollicitatieprocedure kan contact worden opgenomen met Suzan Peeters, personeelsadviseur OPO Noordenveld, telefoonnummer 06-15113027.
Solliciteren?
Sollicitanten kunnen voor 11 april 2022 een korte motivatiebrief en CV sturen naar Suzan Peeters
s.peeters@onderwijs-noordenveld.nl of OPO Noordenveld, t.a.v. S. Peeters, Postbus 21, 9300 AA Roden.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Een assessment en/of een gesprek met een deel
van het team kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
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