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DIRECTEUR (m/v), werktijdfactor 1,00 
 
Openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs De Swoaistee 
Kiel 7, 9733 EB Groningen 

 
 

INHOUD VAN DE FUNCTIE 
 
Wie zijn wij: 
De openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs De Swoaistee, gelegen in de wijk Lewenborg, is in 
1976 opgericht door ouders onder de verantwoordelijkheid van het openbaar schoolbestuur. Het is 
een school met ongeveer 600 leerlingen verdeeld over 24 heterogene groepen en 43 personeelsleden 
(leerkrachten en ondersteunend personeel). Sinds een aantal jaren versterkt een managementteam 
de directie. De school maakt, samen met andere scholen en instellingen in de wijk, deel uit van de 
vensterwijk Lewenborg. De Swoaistee is één van de 20 scholen voor het openbaar basisonderwijs 
binnen de Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs (WMOO) in de gemeente Groningen.  
 
Wij zoeken zo spoedig mogelijk een inspirerende directeur.  
 
We bieden: 

• de kans om te werken binnen een stimulerende en innoverende Jenaplanschool; 

• werken in een veelzijdig en enthousiast team;  

• enthousiaste leerlingen en betrokken ouders; 

• een uitnodigende, sfeervolle en moderne school; 

• een school die culturele en kunstzinnige vorming hoog in het vaandel heeft staan; 

• een dynamische omgeving. 

 
 

FUNCTIE-EISEN 
 
We zoeken iemand die: 

• communicatief vaardig, sociaal denkend en positief is ingesteld;  

• met plezier, humor en creativiteit de school komt versterken; 

• daadkrachtig en besluitvaardig is; 

• een coachende wijze van leidinggeven heeft; 

• oog heeft voor het individu, voor detail en de omgeving en bereid is daarin te investeren; 

• in staat is om een veilig klimaat te scheppen, waarbinnen het team, kinderen en ouders zich 
betrokken, gemotiveerd en gewaardeerd voelen;  

• affiniteit heeft met de diversiteit van kinderen en heterogeniteit in groepen; 

• in staat is in- en extern mensen en aanverwante organisaties te binden; 

• op de hoogte is van onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen, vanuit een duidelijke 
visie in staat is beleid aan te passen en te ontwikkelen in samenwerking met het 
(management)team en dit verder kan vertalen in concrete zaken; 

• voorstander is van het openbaar onderwijs. 



We vragen aan opleiding en werkervaring: 

• afgeronde algemene schoolleideropleiding en leidinggevende ervaring; 

• een Jenaplanbevoegdheid of bereid dit diploma te behalen; 

• ervaring als groepsleerkracht; 

• kennis van en ervaring met het financieel- en formatiebeleid;  

• voldoet aan het competentieprofiel directeur basisonderwijs De Swoaistee; 

• thuis in een bestuurlijke en politieke omgeving. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

 
 

SALARIS 
 
Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding maximum schaal DC. Het rechtspositiebesluit 
WPO/WEC en de CAO-primair onderwijs zijn van toepassing. Daarnaast kent de gemeente Groningen 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

REAGEREN 
 
Indien u wilt solliciteren, verzoeken wij u een brief met Curriculum Vitae te sturen aan: Gemeente 
Groningen, Dienst OCSW/WMOO, t.a.v. de heer drs. E. de Graaf, Postbus 268, 9700 AG Groningen. 
 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. J. van den Hoofdakker, telefoonnummer: 050-
5494118 of e-mail: info@swoaistee.nl. Informatie over de school is te vinden op de website: 
www.swoaistee.nl. Ook kunt u contact opnemen met de heer drs. E. de Graaf, beleidsmedewerker van 
de WMOO, telefoonnummer 050-3676036 of e-mail: e.de.graaf@ocsw.groningen.nl. 
Algemene informatie over het onderwijs in Groningen is te vinden op de website: 
www.openbaaronderwijsgroningen.nl. 

 
 
 

 
 


