
Functieprofiel directeur M/V (0,8 - 1 fte)

De Bijenkorf is een openbare basisschool met een enthousiast en ambitieus team van
zo’n 25 medewerkers en met ongeveer 260 leerlingen. Het onderwijs op de Bijenkorf
wordt afgestemd op de basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie.
Plezier maken en leren gaan bij ons hand in hand. Een school waar kinderen fouten
durven maken en ook kunnen excelleren. Hiermee worden de fundamenten gelegd voor
hun verdere leven.

De school kenmerkt zich door:

● een enthousiast team
● een actieve ouderpopulatie
● samenwerking op allerlei niveaus
● duurzaamheid en aandacht voor gezond gedrag

Met ingang van 1 mei is OBS De Bijenkorf op zoek naar een directeur die:

✔ deel uit gaat maken van een kleine stichting
✔ affiniteit heeft met en kennis heeft van het onderwijs
✔ humor heeft en oog voor gezelligheid
✔ zichtbaar is voor team, leerlingen en ouders
✔ empathisch is en communicatief vaardig
✔ sturing kan geven aan onderwijsprocessen
✔ het team betrekt bij ontwikkelingsprocessen en besluitvorming, maar ook

daadkrachtig en doorslaggevend kan zijn
✔ zorg draagt voor een goede borging en een doorgaande lijn
✔ het personeel, ouders en kinderen kan inspireren en motiveren
✔ keuzes durft te maken in personeels- en financieel management
✔ achter en soms voor het team staat met een duidelijk doel voor de Bijenkorf

OBS de Bijenkorf maakt samen met vier andere scholen deel uit van Stichting Openbaar
Onderwijs Houten (OOH). Iedere dag gaan er zo’n 1300 leerlingen en 125 medewerkers
naar onze scholen. OOH heeft een professioneel functionerend directieteam en vanuit
het bestuursbureau worden de scholen ondersteund op diverse terreinen zoals
administratie, financiën, beheer en huisvesting. In het directieoverleg nemen scholen
gezamenlijk verantwoordelijkheid voor hoogwaardige kwaliteit van het onderwijs aan
onze leerlingen. Iedere directeur heeft een portefeuille waarvoor hij/ zij primair
verantwoordelijk is.
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Naast het sturen van een sollicitatiebrief is er gekozen voor een andere manier van
kennismaken met onze school, namelijk het bezoeken van de VIP-dag op dinsdag 21
februari. Kandidaten worden uitgenodigd om tussen 9.00 en 11.00 uur een kijkje te
komen nemen op OBS de Bijenkorf.
Op deze manier wil de school laten zien wat ze te bieden heeft en kunnen kandidaten
bepalen of dat bij hen past.

Bent u nieuwsgierig of misschien zelfs enthousiast geworden?
Voor meer informatie over de VIP-dag of over deze functie kunt u contact op met
Annelies Smits directeur-bestuurder Openbaar Onderwijs Houten tel. 030-6343685 of
stuur een mail: annelies.smits@oo-h.nl
De reactietermijn eindigt op 20 februari 2023.

Het zou fijn zijn als de vacature per 1 mei kan worden ingevuld, maar we begrijpen ook
dat het mogelijk iets later zou kunnen worden.
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