
 
 

Omdat onze huidige directeur gaat genieten van een 
welverdiend pensioen zoeken we een inspirerend en onderwijskundig leider, 

 
                                          Een directeur voor OBS de Toermalijn.  
 
    Wij zoeken iemand die: 
 

- bewust kiest voor het openbaar onderwijs 
- een veilig en stimulerend onderwijsklimaat belangrijk vindt 
- samen met twee teamcoördinatoren uitvoering kan geven aan personeel- en 

onderwijskundig beleid 
- een goed beheer voert ten aanzien van financiën en huisvesting 
- ervaring heeft in het leiding geven aan een dynamische en enthousiaste club 

leerkrachten 
- vanuit het directieberaad primair onderwijs een adviserende taak vervult aan het 

College van Bestuur 
- de schoolleideropleiding heeft voltooid (of bereid is deze te volgen)  
 
 
De persoon is:  
 
- een leider die richting geeft en tevens als coach de talenten van leerkrachten 

ziet en stimuleert en die tússen de kinderen, ouders en personeel staat 
- een zakelijk, organisatorisch bekwame man/vrouw met een positieve uitstraling 

en een gezonde dosis humor 
- een teamspeler die een goede communicatie belangrijk vindt met zowel 

kinderen, ouders en anderen die bij de school betrokken zijn 
- iemand die denkt in mogelijkheden en oplossingen i.p.v. onmogelijkheden en 

problemen 
- iemand die het voor de school belangrijke netwerk versterkt en onderhoudt 
- iemand bij wie je gemakkelijk binnen loopt (laagdrempelig) 

 
 
     Wij bieden: 
 

- kinderen die enthousiast, spontaan en nieuwsgierig zijn 
- een dynamisch team dat met en van elkaar wil leren 
- zeer actieve ouders die graag meehelpen om de school voor de kinderen 

leerzaam, leuk en fijn te maken 
- een uitdaging op het gebied van mogelijke, toekomstige (nieuwe) huisvesting 
- een inspirerende leer- en werkomgeving met o.a. week- en maandvieringen, 

schoolkampen, creamiddagen, digiborden en plusklas 
 
 

“Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen”. 
 
                
 

U kunt uw schriftelijke sollicitatie per brief tot en met 18 september 2010 sturen naar: 
Markant Onderwijs, Hooilaan 1, 4816 EM Breda  
of naar mailadres: info@markantonderwijs.nl 

 


