
SBO-school de Watergeus in Lelystad is een 

openbare school met ongeveer 180 leerlingen  

in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, verdeeld over  

13 groepen. De school heeft een multidisciplinair, 

enthousiast en betrokken team.

De school biedt een passend zorgaanbod aan  

de leerlingen en geeft ondersteuning aan de 

scholen binnen het samenwerkingsverband.

De directeur beheert de management portefeuille; 

de adjunct-directeur is belast met de interne  

zorg. Beide personen zijn betrokken bij elkaars 

werk en zijn in staat werkzaamheden van elkaar 

over te nemen. 

Wilt u solliciteren?

11 februari: eerste gesprekken; een benoemingsassess - 

ment vormt onderdeel  van de wervingsprocedure.

Informatie: de adjunct-directeur, de heer E.N. Mees, 

telefoon (0320) 24 05 63, en www.sbodewatergeus.nl.

Uw sollicitatie kunt u richten aan: 

de Algemeen Directie Openbaar Primair Onderwijs 

Lelystad, t.a.v. de heer J. Guldemond, Postbus 2451,  

8203 AL  Lelystad, j.guldemond@lelystad.nl

www.openbaarprimaironderwijs.nl

De sluitingsdatum is 2 februari 2010.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Voor de sbo De Watergeus zijn wij per 1 augustus 2010 op zoek naar een

DIRECTEUR (M/V)
1,000 fte, schaal DC

Hij/zij voldoet aan het volgende profiel:

  heeft aantoonbare ervaring in een leidinggevende positie in het speciaal onderwijs

  heeft een heldere visie op de plannen van het sbo binnen passend onderwijs,  

zoals bijvoorbeeld de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken

 heeft affiniteit met SBO leerlingen

 heeft een breed beeld van de speciale leerlingenzorg

 is besluitvaardig

 participeert actief in relevante netwerken; zeker in het reguliere primair onderwijs 

 communiceert open en kan delegeren en samenwerken

 denkt in mogelijkheden en kansen

  beschikt over improvisatievermogen, kan relativeren en is in het bezit van de nodige humor en empathie

 zet zich in voor het complementair opereren met de andere sbo-school binnen de gemeente

 is een verbindende factor die relaties aan kan gaan en weet te onderhouden

 is een stimulerende factor in het verder ontwikkelen van de expertisefunctie van het sbo

 een afgeronde managementopleiding heeft een sterke voorkeur.

Het openbaar primair onderwijs Lelystad kent een 

integraal schoolbestuur. Namens het bestuur 

functioneert een algemene directie, bestaande uit 

een algemeen directeur en een plaatsvervangend 

algemeen directeur. Zij zijn eindverantwoordelijk 

voor 18 basisscholen en 1 sbo-school, ongeveer 

4.350 kinderen en circa 450 medewerkers.

Elke school kent een directeur met integrale 

verantwoordelijkheid: onderwijsinhoudelijk, 

personeel en financieel. Maandelijks komt het 

collegiaal directeurenberaad bijeen, waar 

voorgenomen besluiten worden voorgelegd ter 

advisering.

De uiteindelijke besluitvorming ligt bij  

de algemene directie.

SBO DE WaTERgEUS
SBO de Watergeus wil graag op koers blijven. U bent integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding  

en het onderwijskundige beleid van de school. U houdt het goede werkklimaat in stand, handhaaft en 

verbetert de kwaliteit van het onderwijs.


