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ID’ers in het primair onderwijs voor

wie dit jaar ontslag dreigt, kunnen

aan het werk blijven. Het Sector-

bestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)

en het Participatiefonds (Pf) hebben

hiervoor een constructie ontwikkeld.

OCW ondersteunt deze aanpak.

ID’ers die nog niet zijn doorgestroomd,

krijgen de mogelijkheid voor twee jaar in

dienst te treden bij een mobiliteitsbureau.

Dit bureau bemiddelt voor een nieuwe

baan. Zolang die nog niet is gevonden,

kan de ID’er aan het werk blijven op de

school. Die betaalt daarvoor eenvijfde 

van de salariskosten.

Het mobiliteitsbureau garandeert voor

minimaal 25 procent van de ID’ers een

reguliere baan. Het bureau en de ID’er

ontvangen elk een premie die oploopt

naarmate de doorstroom sneller is.

Plaatst het mobiliteitsbureau minder 

dan een kwart van de mensen, dan is 

het verplicht zelf ID’ers in dienst te

nemen. Met deze constructie behouden

scholen langer hun ID’ers tegen beperkte

salariskosten. Voor de ID’er die een

andere baan vindt, kunnen school en

gemeente overeenkomen om een nieuwe

gesubsidieerde medewerker in te laten

stromen. Daarmee blijft het aantal ‘han-

den in de school’ op peil.

Gemeenten dragen nog slechts 60 procent

van de salariskosten. Daarnaast hebben

zij de zekerheid dat minstens een kwart

van de ID’ers betaald werk vindt. De

gemeenten krijgen de mogelijkheid om

elke plek die openvalt na het vertrek van

een ID’er te benutten als werkervarings-

plaats.

Volgens SBO en Pf staat het vast dat 

hun constructie werkt. Dat leiden ze af uit

een pilot in het Overijsselse Hengelo.

Vorig jaar besteedde Over Onderwijs (nr. 6)

aandacht aan de Hengelose constructie.

Meer over de nieuwe aanpak op

www.vanidnaarwerk.nl.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 




Philip Geelkerken vertrekt 
bij VOS/ABB

Directeur Philip Geelkerken gaat

VOS/ABB verlaten. Hij wordt per 

1 juni directeur van het Centrum

Arbeidsverhoudingen (CAOP) in 

Den Haag.

Geelkerken werd directeur in 1998 toen

de Vereniging van Openbare Scholen

(VOS) en de Algemene Besturen Bond

Voortgezet Onderwijs (ABB-VO) fuseerden

tot VOS/ABB. 

Hij benadrukt dat hij tot zijn vertrek per 

1 juni zich sterk zal blijven maken voor 

het openbaar en algemeen toegankelijk

onderwijs. ‘Ik heb de afgelopen tijd met

zeer veel plezier gewerkt bij VOS/ABB en

zal me tot 1 juni ten volle blijven inzetten.’

In overleg met de Raad van Toezicht

wordt nu een procedure opgesteld voor

het benoemen van een nieuwe directeur.

Het CAOP, waarvan Geelkerken directeur

wordt, is een onafhankelijk centrum voor

professionele procesondersteuning op 

het gebied van arbeid in de (semi-)publieke

sector. Het centrum ziet het als een ge-

zamenlijke verantwoordelijkheid van

werkgevers- en werknemersorganisaties

om een aantrekkelijk arbeidsklimaat te

creëren en handhaven. 

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl


Nieuw kernthema: 
‘Identiteit en imago’

‘Identiteit en imago’ is het nieuwe kern-

thema van VOS/ABB. Op www.vosabb.nl

staat een dossier met actuele en ach-

tergrondinformatie over dit onderwerp. 

VOS/ABB heeft besloten dit jaar extra

aandacht te besteden aan het imago van

het openbaar en algemeen toegankelijk

onderwijs. Deze maand wordt daarmee

een start gemaakt tijdens de serie thema-

bijeenkomsten voor het primair onderwijs.

Met de leden wordt gepraat over de

noodzaak van en de mogelijkheden tot

verbetering van het imago.

Good practice

Het is de bedoeling dat het dossier de

komende maanden wordt uitgebreid 

met good practice-artikelen van en over

scholen, zowel in het primair als het

voortgezet onderwijs. Het eerste staat er

al: een artikel over de imagocampagne

van obs De Vossener in Blerick. Deze

school zet ouders in als ambassadeurs.

Het artikel stond in Over Onderwijs 

nummer 2. Eind deze maand verschijnt

het jaarverslag van VOS/ABB, met ook

artikelen over dit onderwerp.

Hebt u ook goede ervaringen met een

imagocampagne of ideeën om de identi-

teit van uw school vorm te geven en de

beeldvorming te verbeteren? Mail dan

naar webmasters@vosabb.nl. 

Informatie: Sabine Peterink, 

0348-405221, speterink@vosabb.nl 


Ledencommissie 
over beloningsleidraad

Het ontwerp voor de beloningsleidraad

voor bestuurders in het primair onder-

wijs (po) kan rekenen op steun van 

de ledencommissie Algemeen Primair

Onderwijs (APO). Dat bleek tijdens de

jongste bijeenkomst van deze commis-

sie op 7 april in het VOS/ABB-kantoor

in Woerden. Andere onderwerpen die

aan bod kwamen waren de voorberei-

dingen voor de Tweede-Kamerverkie-

zingen van volgend jaar en de kaders

voor de zorgplicht.

VOS/ABB besprak met de ledencom-

missie APO het tweede ontwerp voor de

beloningsleidraad voor bestuurders in het

po. De commissie bleek veel waardering

te hebben voor de verdeling van de 

schalen op basis van de complexiteit en

omvang van de verschillende functies. 

De volgende stap is dat het ontwerp voor

de beloningsleidraad wordt besproken

met de ledencommissie Wet op de Exper-

tisecentra (WEC) en Arbeidsvoorwaarden

Primair Onderwijs (ARPO). Het ontwerp

zal ook worden besproken met de Alge-

mene Vereniging van Schoolleiders (AVS).

Het is de bedoeling dat dit voor de zomer

gebeurt.

De ledencommissie sprak ook over de

acties die ondernomen moeten worden

voorafgaand aan de Tweede-Kamer-

verkiezingen van volgend jaar. Belangrijke
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thema’s die aan bod moeten komen, zijn

de autonomie van de schoolbesturen,

arbeidsmarktbeleid en bekostiging van

onderwijshuisvesting. Ook onderwijs-

kundige invulling, bestuurlijke organisatie

(governance), veiligheid in en om de

school en de zorgplicht verdienen meer

aandacht van de politiek.

De thema’s worden de komende maan-

den met de drie andere ledencommissies

verder uitgewerkt, zodat rond de zomer

een notitie op tafel ligt over de onderwer-

pen waarvoor volgens VOS/ABB meer

investeringen noodzakelijk zijn.

De ledencommissie APO sprak ook over

de zorgplicht. Hier ging de aandacht voor-

al uit naar het minimale kader voor bestu-

ren die zelf volledig zorgdragen voor de

zorgplicht en het aanvullende kader voor

besturen die dit samen met andere bestu-

ren doen.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl 


Onderwijsraad over 
godsdienstles

De Onderwijsraad heeft op verzoek 

van minister Maria van der Hoeven 

van OCW een advies uitgebracht 

over godsdienstig en humanistisch 

vormingsonderwijs (g/hvo) in het 

openbaar basisonderwijs. Kern van 

het advies in de financiering van 

g/hvo.

De minister had het aspect van mogelijke

structurele financiering door de rijks-

overheid niet in de adviesvraag betrok-

ken. Daarnaast had zij laten doorscheme-

ren dat openbare scholen het g/hvo uit

eigen middelen zouden moeten gaan

financieren. In een brief aan de Onder-

wijsraad gaf VOS/ABB aan dat een struc-

turele financiering van het g/hvo – gezien

de aard van het onderwijs – niet ten koste

kan gaan van het reguliere budget van de

openbare school. 

In de brief staat ook dat een structurele

regeling geen extra administratieve lasten

met zich mee moet brengen. De voorkeur

van VOS/ABB gaat uit naar een construc-

tie – naar analogie van de huidige praktijk

op gemeentelijk niveau – om het g/hvo 

op rijksniveau te subsidiëren. De door de

Onderwijsraad geprefereerde oplossing

sluit hierbij aan.

De raad acht rijksbekostiging van een 

landelijke stichting die zorg draagt voor

betaling van docenten g/hvo niet bij voor-

baat uitgesloten. Nadere facilitering van

het g/hvo kan volgens de raad ook wor-

den overwogen met het oog op het weg-

nemen van aandrang bij groepen ouders

tot het stichten van scholen van de eigen

richting.

Tegen de wet

Daarnaast stelt de raad dat de wetgever

een ruime bovenmarge (maximaal 120

uren op jaarbasis) heeft gegeven voor het

maximaal te geven g/hvo en dat dit aantal

uren (of de vervangende activiteiten) nu

ook al wordt bekostigd uit de lumpsum.

Hier trekt de raad volgens VOS/ABB een

conclusie die in strijd is met de wet. 

G/hvo wordt niet door het openbaar

onderwijs uit het reguliere budget betaald.

De school treedt uitsluitend als gastheer

op door lesruimte ter beschikking te stel-

len. Financiering van het g/hvo door het

bevoegd gezag is niet toegestaan. De

lokale overheid kan subsidie geven aan

de zendende instanties die optreden als

werkgever van g/hvo-docenten. De subsi-

die wordt niet verstrekt aan het bevoegd

gezag van het openbaar onderwijs.

Naar aanleiding van de discussies in de

ledencommissies over de toekomst van

het g/hvo zal VOS/ABB binnenkort een
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bredere sondering onder de leden hou-

den. Tijdens de discussies is gebleken

dat een meerderheid van de leden vindt

dat de mogelijkheid voor het geven van

g/hvo binnen de reguliere schooltijden

niet meer van deze tijd is. 

Informatie: Maurits Huigsloot, 

0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl 


Rappelbrief van Participatiefonds

Na elk ontslag wegens einde van een

vervangingsperiode zal het Partici-

patiefonds (Pf) daarover een zoge-

noemde rappelbrief sturen. Tot nu

toe was dat niet nodig.

In een rappelbrief geeft het Participatie-

fonds aan dat een ex-werknemer van het

schoolbestuur een werkloosheidsuitkering

krijgt, maar dat dit ontslag niet is aan-

gemeld voor de instroomtoets. Het Pf wil

dan weten waarom dat niet is gebeurd.

Een veel voorkomende reden is dat het

een ontslag na een vervangingsperiode

betreft: dat hoeft niet te worden gemeld. 

Tot nu toe kon het Pf deze ontslagen via

een vergelijking met UWV uit het bestand

filteren en kreeg het schoolbestuur daar-

over geen rappelbrief. Maar omdat UWV

dit niet meer registreert, moet het Pf 

het nu steeds bij het betreffende school-

bestuur navragen.

Het is van belang dat het schoolbestuur

antwoordt op dergelijke rappelbrieven.

Binnen zes weken moet het antwoord-

formulier worden teruggestuurd. Het

schoolbestuur loopt anders het risico 

dat de uitkeringskosten voor zijn rekening

komen. Dit geldt ook voor die gevallen

waarin een (verdere) melding achterwege

kan blijven, omdat het een ontslag 

vanwege einde vervangingsbetrekking

betreft.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Kennisgemeenschappen SBO 

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeids-

markt (SBO) is in het primair onderwijs

een pilot voor digitale kennisgemeen-

schappen begonnen. Deelnemers 

krijgen de mogelijkheid om kennis,

ervaring en inzichten rondom een

thema te delen. Dit gebeurt via de 

computer.

Een kennisgemeenschap brengt praktijk

en theorie bij elkaar, is ontwikkelings-

gericht en kan worden ingezet voor ver-

dere professionalisering. Kennisuitwisse-

ling vindt plaats op basis van wederzijdse

aantrekkelijkheid. Een kenniskring werkt

meestal thematisch en is zelfsturend. 

De leden geven er vorm aan en zijn geza-

menlijk verantwoordelijk voor het functio-

neren. Een succesvolle kennisgemeen-

schap vereist daarom een actieve

houding van de deelnemers. 

De kennisgemeenschap draagt bij aan

verdieping en verbreding van kennis van

actuele onderwerpen. Momenteel zijn 

de volgende thema’s actief: loopbaan-

perspectief, Wet BIO, veiligheid en buiten-

schoolse opvang. 

In de pilot van SBO participeren VOS/ABB,

AVS, VBS en AOb. De deelnemers zijn

vanuit verschillende achtergronden en

achterbannen deskundig. Afhankelijk 

van het thema kan de kenniskring aan-

gevuld worden met externe deskundigen.

Als u zich wilt aansluiten bij een van de

vier kennisgemeenschappen, kunt u zich

aanmelden bij de desbetreffende onder-

werpbeheerder:

* Wet BIO: 

Silvia Schouten, sschouten@vosabb.nl 

* Loopbaanperspectief: 

Lilian Schouten, ldschouten@aob.nl 

* Veiligheid: 

Gerda Leeuw, g.leeuw@avs.nl 

* Buitenschoolse opvang: 

Marco Matthijsen, mmathijssen@vbs.nl 

Informatie: Silvia Schouten, 

0348-205255, sschouten@vosabb.nl 


Minder vakantie, 
meer professionalisering

De schoolvakanties moeten voor het

personeel korter worden om meer

ruimte te maken voor verdere profes-

sionalisering. Dat zegt rector Leendert

van Driel van het Koningin Wilhelmina

College in Culemborg.

Van Driel verrichtte aan de Universiteit

Utrecht promotieonderzoek naar de pro-

fessionalisering van docenten. Een van

zijn conclusies was dat leraren door de

hoge werkdruk die zij vaak ervaren en het

vaste vakantieschema waarin zij zitten, te

weinig tijd hebben om zichzelf verder te

professionaliseren. ‘Het is nu zo dat leer-

krachten in de lesweken veel te hard wer-

ken en dat ze daar in de vakanties van

moeten bijkomen of ziek worden’, zo liet

Van Driel aan VOS/ABB weten.

Dit probleem kan volgens de onderzoeker

worden opgelost door bijvoorbeeld van

de zomervakantie een week af te halen.

Hij stelt voor dat docenten zich in de 

laatste week van de zomervakantie goed
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moeten voorbereiden op het komende

schooljaar. Dat zouden ze niet thuis, maar

verplicht op school moeten doen. Dat

bevordert volgens Van Driel onderling

overleg, wat de kwaliteit van het onder-

wijs ten goede komt.

In ruil voor de week zomervakantie die

leraren zouden moeten inleveren, stelt

Van Driel voor om docenten in de rest van

het jaar buiten de schoolvakanties om in

de gelegenheid te stellen een bepaalde

tijd vrij te nemen. Hij spreekt zelf van een

‘constructief voorstel’ om overbelasting

tegen te gaan. ‘De vakantieregeling in het

onderwijs gaat dan iets meer lijken op die

van de rest van de samenleving’.


Bovenschools netwerk 
in Groningen

In de provincie Groningen hebben de

bovenschoolse directeuren/managers

van het openbaar primair onderwijs de

handen ineengeslagen. Ze hebben een

intentieverklaring ondertekend voor

een netwerk om samen het Groningse

openbaar onderwijs te versterken.

Na een aantal informele bijeenkomsten

die volgens alle deelnemers duidelijk

meerwaarde hadden voor hun dagelijks

werken, is onlangs de intentieverklaring

ondertekend in het gemeentehuis van

Slochteren . De deelnemers komen elke

zes à acht weken bij elkaar en hebben tal

van punten op de agenda staan die geza-

menlijk kunnen worden opgepakt.

Doel van het netwerk is meer samenwer-

king en belangenbehartiging, waarbij het

uitwisselen van kennis en ideeën kwali-

teitsverhogend kan werken. Een praktisch

voorbeeld is dat alle schoolbesturen 

met de Pedagogische Academie van de

Hanzehogeschool in de stad Groningen

samenwerken. Ook op het gebied van

schoolbegeleiding en arbozaken kunnen

samenwerking en gezamenlijke belangen-

behartiging van nut zijn.

Voorzitter van het netwerk is Henk Ooster-

wijk. Hij is algemeen directeur van het

openbaar primair onderwijs in de gemeente

Stadskanaal. Secretaris is Jaap Rosema,

clusterdirecteur van Schoolbestuur L&E 

in Warffum.

Namens VOS/ABB wordt het Groningse

netwerk in de aanloopfase begeleid door

senior beleidsmedewerkers Janine Eshuis

en Ans Schipper. 

Informatie: Janine Eshuis, 0348-405267,

jeshuis@vosabb.nl of Ans Schipper, 

0348-404807, aschipper@vosabb.nl 
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Voor VOS/ABB-leden

Personeelsadvertenties
tegen voordelig tarief

Informatie bij Godding & co

013-5186158, info@godding-co.nl

Meer op www.vosabb.nl 

(ledenservice/adverteren)

Conferenties

Veranderingen

in de

sociale zekerheid

15 mei Rotterdam, 16 mei Eindhoven

22 mei Amsterdam, 23 mei Zwolle

Zie www.vosabb.nl




Vertraging bij uitbetaling 
compensatie ZKOO

Er is vertraging bij de uitbetaling van

de ZKOO-compensatie. Dit bedrag van

30 euro per maand wordt niet in april,

maar pas in mei uitbetaald.

Door de invoering van de Wet op de zorg-

verzekering per 1 januari 2006 is de ZKOO

per deze datum vervallen. De partijen in het

primair en voortgezet onderwijs hebben 

via de sector-cao afspraken gemaakt over

compensatie van het verlies. Het betreft

een maandelijkse toelage van 30 euro 

compensatie bij een volledige werkweek. 

CASO gaf aanvankelijk aan dat dit bedrag

in april met terugwerkende kracht tot 

1 janauri, zou worden uitbetaald. Onlangs

heeft PinkRoccade gemeld dat het niet

eerder dan in mei tot verwerking kan

overgaan. Van andere salarisverwerkers 

is niet bekend of het hun lukt de 30 euro

met terugwerkende kracht in de maand

april uit te betalen.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl 


Correctiepercentage lumpsum

Het correctie- of overgangspercentage

dat wordt gehanteerd bij de vaststelling

van de lumpsumvergoeding, leidt tot

veel vragen. Als service aan de leden is

daarom op www.vosabb.nl uitvoerige

informatie over dit onderwerp opge-

nomen.

U vindt deze informatie in de rubriek veel-

gestelde vragen in het dossier financiën/

Het onderzoek wordt in samenwerking

met Q*Primair verricht door de onder-

zoeksinstituten van de Rijksuniversiteit

Groningen (GION) en de Erasmus Univer-

siteit Rotterdam (RISBO). 

De enquête staat op www.risbo.org/

qprimair/besturen.

Informatie: Sicco Baas, 

0348-405231, shbaas@vosabb.nl 


Operatie Jong blij met jeugd-
wethouders

Commissaris Steven van Eijck van het

projectbureau Operatie Jong is ver-

heugd dat in verscheidene gemeenten

is afgesproken dat bij de formatie van

het college van b&w een aparte wet-

houder voor de jeugd komt.

De gemeente Utrecht is de eerste van de

vier grote steden waar nu ook een jeugd-

wethouder komt. Steven van Eijck: ‘De

afgelopen weken heeft het projectbureau

al een tiental telefoontjes gehad uit ge-

meenten over het concept van de jeugd-

wethouder. Inmiddels is de Nationale

Jeugdraad een lobby richting de politieke

partijen gestart.’

Operatie Jong vindt dat het kind centraal

moet staan en dat verkokering moet wor-

den aangepakt. ‘Dit moet niet alleen bij

het Rijk, maar juist ook bij de gemeenten

gedaan worden’, aldus van Eijck. ‘Mijn

hoop is dat in ieder gemeentelijk coalitie-

akkoord een positieve passage over 

jongeren staat en dat in elke gemeente

een wethouder komt die speciaal verant-

woordelijk is voor het jeugdbeleid.’

Meer over de lobby van de Nationale

Jeugdraad op www.jeugdraad.nl 
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lumpsum. Hier komt u door te klikken op

het kernthema lumpsum po op de home-

page of via de knop dossiers.

De vragen gaan over de vaststelling van

het correctiepercentage en wat deze 

correctie voor consequenties heeft voor

uw school. 

Informatie; Bé Keizer, 

0348-405251, bkeizer@vosabb.nl


Internet-enquête kwaliteitszorg 

Projectgroep Q*Primair houdt voor 

de tweede keer een internet-enquête

over het kwaliteitszorgbeleid op basis-

scholen. 

De informatie is belangrijk om zicht te 

krijgen op wat er op het terrein van kwali-

teitszorg in het onderwijs gebeurt en

welke ondersteuning nodig is. Bovendien

is het belangrijk om kennis op te doen

over de positieve en negatieve kanten 

van het werken aan kwaliteitszorg. 

De enquête richt zich op bovenschools

managers. Als er geen bovenschools

management is, wordt de voorzitter van

het bestuur gevraagd de enquête in te

vullen. 

Andere directeur

of bestuursvoorzitter?

Geef mutaties door aan VOS/ABB!

Irene Smit, 0348-405203,

ismit@vosabb.nl




Debat over werving allochtonen

Kan positieve discriminatie helpen

om meer allochtone docenten en

managers in het onderwijs te krij-

gen? Deze vraagstelling staat later

deze maand centraal in een debat 

in Rotterdam. Het debat wordt 

georganiseerd door het project Euto-

nos en het Bestuur Openbaar Onder-

wijs Rotterdam (BOOR).

Het debat op donderdag 20 april begint

om 18 uur in het theater van BOOR’s Rot-

terdam International Secondary School

aan de Bentincklaan 294 in Rotterdam.

Algemeen directeur Wim Blok van BOOR

opent de avond. 

Onderzoeker Aster van Kregten van het

Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

(SBO) spreekt over de arbeidsmarktpositie

van allochtoon onderwijspersoneel. 

Andere sprekers zijn directeur Geert-Jan

Waasdorp van Intelligence Group en

directeur Lilian Callender van de Hoge-

school Inholland. Zij zit in de Onderwijs-

raad.

Andere deelnemers aan het debat zijn

Tweede-Kamerlid John Leerdam (PvdA),

oud-rector Gerard Miltenburg van het

voormalige Terra College in Den Haag 

en ex-vice-premier Hans Dijkstal (VVD),

die lid is van de Raad van Advies van

Eutonos.

Meer informatie op www.eutonos.nl 


Onderwijs Research Dagen

‘Samen kennis ontwikkelen’ is het cen-

trale thema van de Onderwijs Research

Dagen.

Aan de orde komen vragen als: hoe ont-

wikkel je wetenschappelijke kennis samen

met en voor de praktijk? Welke problemen

doen zich daarbij voor en hoe zijn die 

te overwinnen? De Onderwijs Research

Dagen worden dit jaar georganiseerd door

de Vrije Universiteit in Amsterdam en de

Christelijke Hogeschool Windesheim te

Zwolle.

Data en locatie: 10, 11 en 12 mei, Vrije

Universiteit Amsterdam. Informatie en

aanmelding: www.ord2006.nl. 
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Stichting Acis Openbaar
Primair Onderwijs
Hoeksche Waard

Met ingang van 1 januari 2004
zijn alle 24 scholen voor
openbaar primair onderwijs in 
de Hoeksche Waard verenigd
onder één bestuurlijke paraplu:
de Stichting Acis Openbaar
Primair Onderwijs Hoeksche
Waard. De stichting is
verantwoordelijk voor ruim
3500 leerlingen en 325
medewerkers. De Hoeksche
Waard is een landelijk gebied
met veel rust en ruimte in de
onmiddellijke nabijheid van de
������� 	�
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De centrale directie van Acis,
geeft leiding aan de gehele
organisatie en wordt bijgestaan
door een ondersteuningsunit.

Wegens het vertrek van de huidige directeur, is het bestuur van de Stichting Acis 
Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard met ingang van 1 augustus 2006 op 
zoek naar:

Een ondernemende, inspirerende directeur (m/v) voor de
openbare basisschool Juliana in Schenkeldijk.

(gemeente ’s- Gravendeel) wtf 0,8- 1,00

De belangrijkste aandachtspunten van de school zijn:
� Het realiseren van een goed pedagogisch klimaat
� Het realiseren van een rijke leeromgeving waar de kinderen cognitief,

sociaal-emotioneel en creatief op niveau worden uitgedaagd.

De ligging van de school:
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De zeer landelijk gelegen school is gehuisvest in een goed ingericht gebouw waarin
ook een peuterspeelzaal en het buurthuis zijn ondergebracht.
Het leerlingenaantal is stabiel (55 leerlingen)

Voor de functie geldt:
U bent integraal verantwoordelijk voor het onderwijskundig, financieel en 
personeelsbeleid van de school en aanspreekpunt voor: het personeel, de ouders,
medezeggenschapsraad en de directie van de Stichting Acis. Daarnaast vindt u het
plezierig om directietaken te combineren met lesgevende taken.

Wat brengt u mee:
� Een brede onderwijservaring en een heldere visie op omgaan met

verschillen en openbaar onderwijs
� Sterke communicatieve en sociale vaardigheden
� Besluitvaardigheid
� Aantoonbare leidinggevende capaciteiten
� Capaciteiten om vorm te geven aan nieuwe onderwijsontwikkelingen 
� Een afgeronde schoolleidersopleiding dan wel de bereidheid die te gaan

behalen

Wij bieden:
� Een aantrekkelijke werkomgeving 
� Ontplooiingsmogelijkheden
� Een toegankelijke school die actief deel uitmaakt van het buurtschap
� Een maximumsalaris van 3619 (directieschaal DA op basis van wtf 1.00)

Wilt u meer weten?
Informatie over de functie kunt u inwinnen bij de interim-directeur van de school de
heer C. Diepstraten, telefoon: 078-6732106 of 078-6731813 Ook kunt u informatie 
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Denneboom, telefoon 0186-605800. 

De sollicitatie:
U kunt uw sollicitatie met cv binnen 10 dagen na het verschijnen van deze
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Wilhelminastraat 6a, 3271 BZ Mijnsheerenland. Mailen mag ook: 
denneboom@acishw.nl

De sollicitatiegesprekken in de eerste ronde vinden plaats op donderdagavond 18
mei en de tweede ronde is gepland op maandag 22 mei.
Een werkbezoek aan uw school en een assessment maken onderdeel uit van de
procedure.

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


