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De Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Zaltbommel (BOBOZ) zoekt per 1 januari 2010 
voor Obs Den Boogerd in het dorp Aalst in de Bommelerwaard

een betrokken en inspirerend schoolleider (0,8 Fte)
die integraal verantwoordelijk is, maar vooral belast met het onderwijskundig leidinggeven aan de school. De directeur 
geeft op inspirerende wijze leiding, is besluitvaardig en bewaakt de regie in school. De keuze voor openbaar onderwijs 
is een bewuste, waarbij de kernwaarden worden uitgedragen. 

De directeur, met ervaring in het basisonderwijs, heeft de schoolleideropleiding gevolgd, 
volgt deze op dit moment of is bereid deze te gaan volgen. Het pro�el     (dat u kunt vinden 
op obsdenboogerd.nl onder Bestuur) is samen met het team en de MR opgesteld en volgt 
het NSA-competentiepro� el.

Op Obs Den Boogerd zitten ongeveer 110 kinderen die in hun ontwikkeling begeleid 
worden door een team van tien enthousiaste en betrokken medewerkers. In de 
goed uitgeruste school wordt gewerkt volgens het leersto�aarklassensysteem, met 
daarbinnen veel aandacht voor zelfstandig werken en samenwerking. Obs Den Boogerd 
stelt het kind centraal binnen een schoolklimaat, waarin openheid en samenwerking 
binnen het team en naar/met ouders als belangrijke uitgangspunten worden gezien.

Onze ideale schoolleider:
• is een teambuilder, met hart voor de school, het team, ouders en kinderen; 
• geeft op inspirerende, stimulerende wijze impulsen aan de vernieuwingen binnen de 

school en is duidelijk en besluitvaardig; 
• denkt in kansen en mogelijkheden; 
• is in staat huidige beleidskeuzes te implementeren en waar nodig uit te bouwen; 
• bewaakt de resultaten en biedt structuur; 
• stimuleert en daagt medewerkers en kinderen uit tot het behalen van hoge kwaliteit. 

Salaris
De functie is conform CAO-PO 2009, ingeschaald in directieschaal DB.

Informatie
Meer informatie over onze school kunt u vinden op www.obsdenboogerd.nl. Voor speci�eke
informatie met betrekking tot de functie en/of procedure en onderwijsinhoudelijke 
vragen kunt u contact opnemen met de heer Hans Teegelbeckers, interim-directeur van 
Obs Den Boogerd, op nummer 06-51 60 32 09.

Indien u zich herkent in bovenstaand pro� el, nodigen wij u van harte uit te solliciteren 
naar de functie van directeur van Obs Den Boogerd te Aalst. Een assessment zal deel 
uitmaken van de procedure. Uw sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae dient u 
vóór 13 november te sturen naar: 

Bestuurscommissie openbaar 
basisonderwijs Zaltbommel
t.a.v. Marcel Leenders, 
Postbus 2209, 
5300 CE  Zaltbommel


