OBS de Springplank is een groeiende school met ongeveer 150 leerlingen. We zijn een openbare
basisschool gevestigd in een nieuwe en jonge wijk in Teteringen aan de rand van Breda. Samen met een
buurschool en opvangpartners vormen we Kindcentrum de Mandt. Wij zijn de enige school in Breda en
omstreken die werkt met de essenties van het jenaplanconcept (zoals reflecteren en kritisch denken) om
zo toekomstgericht onderwijs te geven. In de onderbouw bieden we Spelend Leren aan. De stap van
zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk leren is met ons enthousiaste en zelfstandige team al gezet.
Kinderen leren bij ons dat iedereen verschillend mag zijn en dat dit juist van meerwaarde is. Ons motto is:
‘Leren van en met elkaar!’
Markant Onderwijs is een ambitieuze stichting voor openbaar primair onderwijs. Onder Markant vallen
zeven basisscholen (met acht locaties) in de omgeving van Breda, met in totaal ca. 2100 leerlingen. De
onderwijskundige concepten van de scholen zijn divers.
Voor OBS de Springplank zoeken we een:
Directeur (m/v) 0.8-1.0 fte ‘Een ambitieuze initiatiefnemer’
Profiel
In deze nieuwe en jonge wijk is ruimte voor groei van de school en die ambitie hebben we ook. Als onze
nieuwe directeur help jij ons bij het herijken en krachtig profileren van de visie van onze school, zowel
intern als extern. Onder jouw faciliterende leiding kunnen wij zelfstandig werken om zo samen, als team,
onze doelen te bereiken. Je vindt het leuk om te werken op een school waar al plannen liggen en deze
resultaatgericht te implementeren. Je werkt visiegericht en bent een echt onderwijsmens.
Jij, als onze nieuwe directeur:
-

staat stevig in je schoenen, geeft aan wat je nodig hebt en bent actiegericht;
bent een netwerker, ziet kansen om de samenwerking met partners verder uit te bouwen;
bent het boegbeeld van ons team en onze school en communiceert helder met alle
betrokkenen;
hebt eerder succesvol PR, marketing en communicatie ingezet;
wordt gekenmerkt door empathie, humor en je bent een teamplayer;
beschikt over leidinggevende ervaring.

Wij bieden:
-

een prachtig modern schoolgebouw met inpandige kinderopvang en gymzaal;
een gedreven en professioneel team;
de uitdaging om deze school te laten groeien in zowel leerlingaantallen als onderwijskwaliteit;
ondersteuning en sparringpartners vanuit het directeurenoverleg en staf;
salariëring volgens DB CAO PO.

Voor zeer ervaren kandidaten is het mogelijk verder te denken dan dit profiel en samen te verkennen of
het, voor een periode van twee jaar, op projectbasis leiden van twee scholen wenselijk is. Een toelage
voor deze tijdelijke opdracht is in dat geval bespreekbaar.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Deze procedure wordt begeleid door Het
Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie over de vacature op
www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Heb je naar aanleiding van deze oproep vragen of interesse
bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink (adviseur werving) op 06 - 40138451. Reageren is mogelijk t/m
10 maart via deze link.

