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O.b.s. Spiegelhof is een kleine
en ieder jaar wat groeiende 
basisschool in Herwijnen, een
dorp in een groene omgeving
aan de Waal. De school telt mo-
menteel ongeveer 85 leerlingen,
verdeeld over 4 groepen. Het
team bestaat uit 7 leerkrachten
en een administratief assistente. 

Voor alle kinderen is plaats in
onze school, ongeacht afkomst,
levensovertuiging of cultuur.  

Spiegelhof wil: 
– Een veilige leef- en werkplaats

bieden, waar kinderen zich
thuis voelen.

– De leerlingen steunen bij de
ontwikkeling naar zelfstandig
en (zelf)ver-antwoordelijk 
gedrag.

– De leerlingen uitdagen tot zelf
onderzoeken, zelf problemen
oplossen en zelfstandig naden-
ken.

– De leerlingen thuis op school
laten zijn, waardoor zij met
met plezier aan het werk gaan.
Een eerlijke en open commu-
nicatie naar alle betrokkenen 
is hierbij van belang.
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zoekt per zo spoedig mogelijk voor 
Spiegelhof in Herwijnen een

dynamische directeur (0,8/1,0 fte)
die

✓ ambitieus en ondernemend is en van Spiegelhof een school
wil maken, die zich onderscheidt;

✓ passend onderwijs weet te realiseren;
✓ een gezamenlijk gedragen visie ontwikkelt en levend houdt;
✓ team, ouders en leerlingen betrekt bij de schoolontwikkeling;
✓ leiding wil geven aan een enthousiast team;
✓ ook lesgevende taken zal hebben.

De procedure
De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 
7 september 2009. Een assessment maakt deel uit van 
de sollicitatieprocedure. Interne en externe werving 
vindt gelijktijdig plaats.

Informatie 
Inlichtingen kunt u inwinnen bij Jan Vermeulen, 
(0183) 56 66 90 (bestuursbureau), (06) 13 61 46 19 en 
jvermeulen@o2a5.nl.  
Meer informatie kunt u vinden op de website van O2A5,
www.o2a5.nl, of op de website van de school,
www.obsspiegelhof.nl.

Reactie
Heeft u interesse in bovenstaande vacature dan nodigen wij 
u van harte uit om uw sollicitatiebrief, voorzien van uw 
curriculum vitae, per email te richten aan O2A5, ter attentie
van Jan Vermeulen, jvermeulen@o2a5.nl. 
Uw brief moet uiterlijk 30 augustus 2009 binnen zijn.
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