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De Springplank is een dorpsschool

met ongeveer 145 leerlingen. Het team

bestaat uit 13 personeelsleden die ge-

zamenlijk een doel voor ogen heeft:

goed onderwijs op een fijne school.

We vinden het belangrijk dat alle kin-

deren met plezier naar school gaan en

zich veilig en gewaardeerd voelen.

Door het hanteren van duidelijke re-

gels en afspraken en het bieden van

een heldere structuur, proberen we

aan die veiligheid tegemoet te komen.

De vakken lezen, taal en rekenen vor-

men de kern van ons onderwijs. Het

zijn de basisvaardigheden die voor

veel vakgebieden nodig zijn. Daarom

legt onze school de nadruk op deze

vakken.  Op de Springplank wordt

klassikaal onderwijs gegeven. De ver-

werking wordt gedeeltelijk op eigen

niveau gedaan. Kinderen worden

steeds meer geacht om zelfstandig

kennis te vergaren, om verantwoorde-

lijk te zijn voor hun eigen keuzes.

Er wordt veel aandacht besteed aan

het werken met computers.
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zoekt per 1 januari 2010 voor De Springplank in Meerkerk een 

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

✓ daadkrachtig en consequent is;

✓ een gezamenlijk gedragen visie ontwikkelt en waarborgt;

✓ de teamgeest stimuleert;

✓ effectief organiseert;

✓ het vakinhoudelijk en organisatorisch handelen 

van de leerkrachten begeleidt;

✓ inspireert en trots is op het werk en de school;

✓ ook lesgevende taken zal hebben.

O2A5 is een stichting met 24 scholen waarbinnen er ruimte is 

om als directeur te groeien en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

De procedure

De eerste gesprekken vinden plaats op 22 september 2009 ’s avonds.

Een tweede gesprekkenronde vindt plaats op 1 oktober 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 jvermeulenAo2a5.nl.  

Meer informatie over O2A5 en de school kunt u vinden op de websites:

www.o2a5.nl en www.despringplankobs.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, jvermeulenAo2a5.nl. 

Uw brief moet uiterlijk 14 september 2009 binnen zijn.
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