
werving & selectie

www.vanbeekveldenterpstra.nl

Verantwoord veranderen 
met hart voor onderwijs en zorg

Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Deventer bestaat 
momenteel uit 17 scholen, die 
onderdak bieden aan ongeveer 
4600 leerlingen. De stichting biedt 
binnen haar levendige scholen in 
een veilige omgeving kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs, waarbij 
ontmoeting, verdraagzaamheid 
en gezamenlijke verantwoordelijk-
heid centraal staan. Er zijn binnen 
de stichting ruim 450 personeels-
leden werkzaam.

Vanuit het motto “Eenheid in ver-
scheidenheid, iedereen welkom” 
kunnen de scholen zich zelfstan-
dig ontwikkelen tot professionele 
leergemeenschappen. Algemene 
kenmerken zijn daarbij emancipatie, 
tolerantie en actieve pluriformiteit. 

Op schoolniveau is gekozen voor 
integraal leiderschap. 

Op www.vanbeekveldenterpstra.nl 
vindt u de volledige profielen van 
de functies. U kunt via deze web-
site ook een informatiepakket 
opvragen.

De websites van stichting en 
scholen zijn: 
www.openbaaronderwijsdeventer.nl 
www.dewizard.nl
www.roessink.net  

Acquisitie naar aanleiding van 
deze advertentie wordt niet 
op prijs gesteld.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer zoekt op korte termijn voor haar basisscholen 
De Wiz@rd en Het Roessink een nieuwe directeur. 
De huidige directeuren maken een vervolgstap in hun carrière.

OBS De Wiz@rd vraagt een:

ervaren en 
ondernemende 
directeur 
De Wiz@rd is een sfeervolle grote basisschool, met ruim 850 leerlingen de grootste van 
Deventer. Ruim 60 medewerkers verzorgen op twee locaties eigentijds onderwijs met veel 
aandacht voor toepassing van ICT door de gehele school. Het enthousiaste team biedt 
binnen het jaarklasssensysteem interactief onderwijs, dat kinderen optimaal ondersteunt 
bij hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociale en kritisch denkende mensen. Respect voor 
elkaar en rekening houden met elkaar zijn belangrijke pijlers binnen de school. Leerlingen 
vinden De Wiz@rd een leuke en gezellige school, met veel verschillende activiteiten, zoals 
sport, educatieve uitstapjes en muziek. 

De Wiz@rd zoekt een directeur met een heldere en vooruitstrevende onderwijskundige 
visie en sterke leidinggevende kwaliteiten, met een goede balans tussen zakelijk handelen 
en sociale betrokkenheid. Zij biedt een functie voor 1,0 fte in schaal DC met toelage 
volgens de geldende CAO voor het primair onderwijs.

Daltonschool Het Roessink vraagt een:

enthousiaste 
en inspirerende 
directeur 
Het Roessink is een gemoedelijke buurtschool in de wijk Comschate Zuid in Deventer. De 
school telt ongeveer 220 leerlingen en 17 medewerkers. Het Roessink biedt Daltononderwijs, 
dat de kinderen optimaal uitdaagt om verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samen-
werken te ontwikkelen. De school wil een lerende organisatie zijn voor haar leerlingen en 
personeel. Communicatie tussen ouders, leerkrachten en leerlingen staat hoog in het 
vaandel. De leerlingen willen graag een aardige, maar ook strenge directeur, die luistert en 
goed om kan gaan met kinderen.

Het Roessink zoekt een inspirerend onderwijskundig leider, die bindt en samenwerkings-
gericht het team meeneemt in het verdiepen van het Daltononderwijs en het verder 
bouwen aan een adaptieve school. Zij biedt een functie voor 1,0 fte in schaal DB met 
toelage volgens de geldende CAO voor het primair onderwijs.

Procedure
De voorselectiegesprekken vinden plaats op 16 april 2010. De eerste gespreksrondes staan 
gepland op 20 en 21 april, de tweede op 27 en 28 april.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Deventer laat zich bij beide procedures ondersteunen door een extern adviseur.

Sollicitatie
Stuur uw sollicitatie met motivatie en een uitgebreid cv naar: Van Beekveld & Terpstra 
Werving en Selectie, t.a.v. mevrouw drs. M.M. de Kruif o.v.v. vacaturenummer 20100017, 
Nieuwe Steen 18, 1625 HV Hoorn. 
E-mailen kan ook naar: wervingenselectie@vbent.org ter attentie van mevrouw De Kruif. 
Telefonische informatie is verkrijgbaar onder nummer: 0229 - 249 000.

Uw reactie dient uiterlijk zondag 11 april 2010 in ons bezit te zijn.
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