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Wij zijn een openbare basisschool.

Ons onderwijs draagt bij aan de ont-

wikkeling van de leerlingen met aan-

dacht voor de levensbeschouwelijke

en maatschappelijke waarden, zoals

die leven in de Nederlandse samen -

leving en met onderkenning van de

betekenis van de verscheidenheid van

die waarden. Ons onderwijs wordt

gegeven met eerbiediging van ieders

godsdienst of levensbeschouwing.

De basisvaardigheden. lezen, taal en

rekenen zijn voor ons het belang-

rijkst. Resultaten geven richting aan

ons onderwijs. 

Onze school wil bij de basisvaardig -

heden passend onderwijs geven.

Kernwoorden zijn:

• professionalisering

• leerdoelen

• instructie 

• 1 zorgroute

• borging

De Boomgaard is een openbare basis-

school waar normen en waarden

belangrijk worden gevonden. Ons

team, de medezeggenschapsraad en

de ouderraad hebben hierbij een voor-

beeldfunctie!
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In verband met het vertrek van de huidige directeur  zoekt het

bestuur van O2A5  per 1 augustus 2010 voor OBS De Boomgaard 

in Streefkerk

een betrokken directeur (wtf 0,6 - 0,8)

Wij zoeken een directeur die:

 affiniteit heeft met de onderwijsvisie van de school, deze wil uitbouwen

en zichtbaar kan maken in de school;

 ruim voldoende kennis heeft van alle groepen van de school

 een klimaat schept waarin de ander zich gestimuleerd, gemotiveerd en

gewaardeerd voelt;

 de school als onderdeel van de samenleving ziet;

 uitvoering kan geven aan het strategisch beleidsplan van O2A5;

 voorstander is van openbaar onderwijs;

 bij een aanstelling groter dan 0,6 fte de combinatie van directietaken en

lesgevende taken kan waarmaken.

De procedure

Gelet op de ingangsdatum van deze vacature loopt de interne wervings-

ronde binnen O2A5 gelijk aan de externe wervingsronde. 

De gesprekken vinden plaats op woensdag 2 juni 2010. 

Informatie

Inlichtingen kunt u inwinnen bij B.A. Kennedie, (06) 13 61 42 20, 

of via bkennedieAo2a5.nl. Meer informatie over de school kunt u 

vinden op www.obs-de-boomgaard.nl.

Meer informatie over O2A5 kunt u vinden op www.o2a5.nl.

Reactie

Heeft u interesse dan nodigen wij u van harte uit om uw sollicitatiebrief,

voorzien van uw curriculum vitae, per e-mail te richten aan O2A5 ter 

attentie van B.A. Kennedie, bkennedieAo2a5.nl.

Uw brief moet uiterlijk 24 mei 2010 binnen zijn.
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