
We zoeken per 1 januari 2011 of zo spoedig mogelijk 

een inspirerende en ondernemende 

Directeur M/V 

voor de

Burgemeester Verschoorschool te Sleeuwijk  (WTF 0.6)

We bieden:

•  Een enthousiast team dat graag verder wil bouwen m.b.t. het ingeslagen 

onderwijspad.

• Hoge betrokkenheid van ouders en kinderen.

•  Een ambulante baan van WTF 0.6: werkdagen in beginsel dinsdag, woensdag 

en donderdag met prima arbeidsvoorwaarden. Inschaling in schaal DB.

•  Een goed samenwerkend team van directeuren van alle scholen en 

bovenschoolse directie.

We zoeken een leider die:

• De openbare identiteit van de school van harte onderschrijft en uitdraagt.

•  Aanspreekpunt wil zijn voor kinderen, ouders en teamleden.

•  Metterdaad onderwijskundig leiderschap in zich draagt: planmatig, betrokken  

en teamgericht kan werken vanuit een ondernemende visie.

•  De school kan positioneren als educatief centrum in overleg met alle 

betrokkenen.

•  Voorop gaat m.b.t. het tot stand komen van de nieuwe accommodatie in 2015.

•  De opleiding schoolleider primair onderwijs heeft gevolgd of bereid is deze te 

volgen.

Heeft u interesse, stuur dan vóór 21 november uw sollicitatie per e-mail naar 

arenders@ziggo.nl. Gesprekken vinden plaats in twee rondes: 

1e ronde maandag 22 november; 2e ronde maandag 29 november (beide keren  

’s avonds). Voor meer informatie over de vacature kunt u bellen met de heer  

Albert M.J. Renders, algemeen directeur: (06) 538 004 75.

Aan de voordracht aan het bestuur gaat een assessment vooraf. 

Meer informatie over de school vindt u op www.obsverschoor.nl.

Samen kom je verder
Onder Stichting Openbaar 

Onderwijs Land van Altena vallen 

negen scholen voor openbaar 

basisonderwijs in de gemeenten 

Aalburg, Woudrichem en 

Werkendam. Stichting Openbaar 

Onderwijs Land van Altena is 

de nieuwe organisatie waarin alle 

openbare scholen in het Land 

van Altena vertegenwoordigd 

zijn. Samen kom je verder is ons 

gezamenlijk devies. Samen werken 

we dan ook aan permanente 

kwaliteitsontwikkeling op alle 

aangesloten scholen.

Onderstaande scholen vallen onder 

de stichting:

1.  J. Henri Dunantschool 

(Wijk en Aalburg)    

2.  Prins Willem Alexanderschool  

(Eethen)   

3.  Den Biekûrf  

(Babyloniënbroek) 

4.  ’t Ravelijn  

(Woudrichem)  

5. De Almgaard (Almkerk)  

6.   Burg. Sigmondschool  

(Werkendam)   

7.  Burg. Verschoorschool  

(Sleeuwijk)  

8. De Regenboog (Dussen) 

9. De Wilgenhoek (Hank)  

 


