
 
 

OPO Furore is een schoolbestuur voor 24 openbare basisscholen, verdeeld over 27 locaties, in de 

gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel. Wij zijn een bevlogen en 'lerende' organisatie, 

waarin wordt samengewerkt met oog voor talenten om een excellente kwaliteit te garanderen.  De 

scholen van Furore zijn scholen waar respect voor ieder individu hoog in het vaandel staat. Ongeacht 

afkomst, religie, culturele achtergrond of sociale situatie.  Uw kind is in juiste handen op een Furore- 

school met als motto:  accent op talent. 

De directeuren van de scholen komen eens in de zes weken bijeen tijdens het directieberaad. Het 

ondersteuningskantoor biedt ondersteuning op het gebied van onderwijs, huisvesting, financiën en 

personeel. 

Wij zoeken uiterlijk per 1 maart 2013 aan de Bolster in Eastermar en It Iepen Stee in Jistrum een 

inspirerende 

TWEESCHOLENDIRECTEUR  

It Iepen Stee is  een openbare basisschool met 45 leerlingen en 7 personeelsleden . Onze visie op 

onderwijs:  de basisschool heeft veel invloed op de totale opvoedingssituatie van het kind. Wij 

denken dat er drie basisbehoeften zijn bij kinderen om te komen tot leren. We bedoelen dan leren in 

brede zin; niet alleen maar cognitief (het weten, kennis, vaardigheden zoals rekenen, taal en spelling) 

maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling ( omgaan met anderen, het sociale verkeer tussen 

mensen en omgaan met de eigen emoties en gevoelens) en de kunstzinnige vorming ( het je kunnen 

uiten;  creatieve vakken, muziek, dramatische vorming).  

 

De drie basisbehoeften zijn: 

1. Kinderen hebben relatie nodig. 

2. Kinderen hebben een gevoel van competentie nodig. 

3. Kinderen hebben een zekere autonomie nodig. 

 

Om voldoende invulling te geven aan deze drie basisbehoeften richten we de andere aspecten 

binnen de school (alle materialen en methodieken, de organisatie van de groep, de totale leer- en 

werkomgeving) zo in dat we optimaal kunnen aansluiten bij deze behoeften, maar tegelijk ook geen 

individueel onderwijs willen en kunnen geven.  

 De Bolster is een openbare basisschool met 44 leerlingen en 7 personeelsleden. De school staat 

midden in het levendige en actieve dorp Eastermar. Sinds augustus 2007 is de school gehuisvest in 

De Kjellingen, een nieuw modern multifunctioneel gebouw. 



 
 

Er wordt gewerkt in drie groepen. Naast het bereiken van optimale leerprestaties zijn belangrijke 

punten het zelfstandig werken, coöperatief leren en is er veel aandacht voor het respectvol omgaan 

met elkaar. Onze school biedt een veilige uitdagende leeromgeving, waar ook de ouders volop bij 

betrokken zijn.  

Wij gaan ervan uit, dat u 

• een werkklimaat kunt  scheppen waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en 

gewaardeerd voelen. 

• de onderwijskundige visie van de school kunt uitdragen en op basis van de visie 

organisatieveranderingen kunt  vormgeven. 

• openstaat voor vernieuwingen en in staat bent deze te volgen en te integreren in de school. 

• kunt meedenken en verantwoordelijkheid nemen voor bovenschoolse zaken en wilt 

samenwerken met de andere directeuren van OPO Furore. 

• sociaal en communicatief  vaardig bent richting team, ouders en dorp. 

•    ondernemerschap en daadkracht  vertoont. 

• inspireert, motiveert en relativeert. 

• affiniteit heeft met het werken op een kleine school met een klein team. 

• open staat  voor de Friese taal. 

• de schoolleidersopleiding heeft gevolgd en ingeschreven staat als registerdirecteur bij de NSA 

of bereid bent u in te schrijven.  

•        bij voorkeur ervaring heeft als directeur. 

• voorstander van openbaar onderwijs bent en dit ook kan uitdragen.  

 

Wij bieden:  

• Twee leuke dorpsscholen met enthousiaste schoolteams.  

• Een prettige werksfeer zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau. 

• Een veelzijdige, uitdagende baan met 5 dagen voor directietaken. Een omvang van 4 dagen is 

bespreekbaar.  

• Een salaris in schaal DB. 

• Het perspectief op verdere professionele ontwikkeling.  

• Een ambitieuze, professionele organisatie die investeert in mensen.  

 

Een assessment maakt deel uit  van de procedure. De 1
e
 ronde gesprekken is gepland op vrijdag 30 

november aanstaande. De 2
e
 ronde gesprekken is gepland op dinsdagmiddag 11 december 

aanstaande. 

Meer informatie over de scholen kunt u vinden op www.iepenstee.nl  en www.obs-debolster.nl . 

Meer informatie over OPO Furore vindt u op www.opofurore.nl.  



 
 

Meer informatie over de functie kunt u krijgen bij Johan Osinga, beleidsmedewerker onderwijs op 

telefoonnummer 0512-586994. 

Voor vragen over  de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Jitty Maurits, 

stafmedewerker P&O op tel.nr. 0512-586995 of via e-mail j.maurits7@opofurore.nl   

Heeft u belangstelling voor deze vacature, stuur dan voor 19 november aanstaande een 

gemotiveerde reactie + cv naar:  Stichting OPO Furore t.a.v. Jitty Maurits via e-mailadres:  

j.maurits@opofurore.nl 


