Gezocht: Toegankelijke schooldirecteur die OBS Tiggeldobbe wil leiden richting een mooie
toekomst in De Tirrel.
Het openbaar primair onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft 15 basisscholen in de
gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier, met ongeveer 1400 leerlingen. OBS Tiggeldobbe is één
van onze basisscholen en is gevestigd in Winsum. Schuin tegenover de school wordt ‘De Tirrel’
gerealiseerd. OBS Tiggeldobbe krijgt een mooie plek in dit gebouw. Een gebouw waarin wordt
samengewerkt met een verzorgingstehuis, een christelijke basisschool, kinderopvang en waar ook de
buurt, sport en cultuur een plek krijgen. ‘De Tirrel’ wordt een gebouw voor 0 tot 100 jaar.
Kortom alle leeftijden onder een dak, een uniek concept.
Voor deze school zoeken wij een ervaren en onderwijskundig goed onderlegd:

Schooldirecteur
Profiel van de school
“Onderwijs voor de toekomst”
Dit is het motto van OBS Tiggeldobbe. Samen met de ouders als natuurlijke partners biedt de school in
een stimulerende omgeving goed onderwijs aan circa 215 leerlingen. De school vindt het belangrijk dat
kinderen met plezier naar school gaan en een fijne schooltijd hebben. OBS Tiggeldobbe is een school
waar naast de leerlingen, de ouders en de medewerkers ook de opbrengsten ertoe doen. Alles wat de
school doet, is er bovenal op gericht om bij kinderen hun ontwikkeling te stimuleren. Door de leerlingen
kennis en vaardigheden mee te geven, biedt de school een stevige basis voor hun toekomst in de
wereld. Daarnaast is OBS Tiggeldobbe een school waar kinderen hun persoonlijkheid ontwikkelen en
leren hoe om te gaan met elkaar, en met elkaar samen te werken. Op OBS Tiggeldobbe is er
ruime aandacht voor cultuur en bewegingsonderwijs. OBS Tiggeldobbe gaat samen met de zorg,
buitenschoolse opvang, buurt, sport en vrije tijd invulling geven in de ‘Tirrel’ aan het motto “Ontmoeten,
Verbinden en Verrijken” binnen gemeente Het Hogeland.
Profiel van de functie:

•
•
•
•
•

Uitdrager
Cultuurbewaker
Netwerker
Vernieuwer
Regisseur

Wij zoeken een schooldirecteur die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onderwijskundig goed onderlegd is en oog heeft voor de kwaliteit van het onderwijs;
ondernemend, flexibel en oplossingsgericht is en goed kan inspelen op feiten, ontwikkelingen
en verwachtingen binnen het onderwijs;
een goede mix van coachend en gezaghebbend leiderschap hanteert, waardoor het team
optimaal kan functioneren;
zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar is voor kinderen, ouders en team en daarbij een
verbindende schakel is;
goed kan luisteren, open en eerlijk communiceert met het team, MR, ouders en het bestuur;
nauw samenwerkt met de andere collega’s binnen het bestuur en actief bijdraagt aan de
onderlinge samenwerkingsverbanden;
de visie en missie binnen en buiten de schoolorganisatie uitdraagt;
aandacht heeft voor de actuele ontwikkelingen en de vernieuwing van het onderwijs en
educatie;
in staat is doelmatig beleid te ontwerpen en deze planmatig uit te voeren;
vaardigheden heeft in het omgaan met tegengestelde belangen;
over financieel inzicht beschikt en resultaatgericht kan werken;
voortbouwt op de cultuur van de school.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

een baan voor 0,7 fte;
een enthousiast en professioneel team met een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
betrokken en hulpvaardige ouders en collega’s;
een groep collega-directeuren en medewerkers stafbureau die goed met elkaar samenwerkt en
met elkaar leert en ontwikkelt;
een organisatie die middenin de samenleving staat en diverse samenwerkingsrelaties heeft met
educatieve, culturele en maatschappelijke partners (waaronder ‘De Tirrel’).

Functie informatie:
•
•
•

inschaling conform CAO Primair Onderwijs. De inpassing van het salaris is afhankelijk van relevante
kennis, ervaring en inschaling van de kandidaat;
de functie geeft door de constante ontwikkeling van de organisatie mooie kansen tot eigen
ontwikkeling;
een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Meer weten?
Als u inhoudelijk meer wilt weten over de vacature, kunt u contact opnemen met de heer A. Fickweiler,
directeur-bestuurder PO, hij is bereikbaar op 0595-424955. Daarnaast kunt u meer informatie vinden
over onze organisatie op www.lauwerseneemspo.nl. Meer informatie over de sollicitatieprocedure is op
te vragen bij mevrouw Y. Garcia, stafmedewerker HRM. Zij is per mail bereikbaar:
y.garcia@lauwerseneems.nl. Voor meer informatie over de school: www.obstiggeldobbe.nl.
Interesse?
Wij nodigen u uit uw sollicitatiebrief met motivatie en CV uiterlijk 10 september 2021 toe te sturen naar
Schoolbestuur Lauwers en Eems PO, t.a.v. mevrouw Y. Garcia, via y.garcia@lauwerseneems.nl.
De gesprekken staan gepland op 30 september 2021 en 8 oktober 2021. Het vermelden van referenties
in de brief wordt zeer op prijs gesteld.

