
Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
zoekt samen met het team van basisschool De Zeester op korte
termijn een fulltime

Directeur (m/v)
Openbare basisschool De Zeester is gevestigd aan de Pieter Cheeuwenlaan 6 
te Beverwijk in een nieuw gebouw middenin de nieuwbouwwijk Broekpolder. 
De school telt momenteel 300 leerlingen en zal uitgroeien tot een school van ongeveer 
450 leerlingen. Momenteel zijn de leerlingen verdeeld over 13 groepen. 
Het team bestaat uit 22 personeelsleden.

De school is een wereldschool wat betekent dat wij in ons onderwijs en in de vorming 
van onze leerlingen extra aandacht besteden aan de opvoeding tot wereldburger. In
een tijd waarin via de nieuwe media de hele wereld binnen handbereik van leerlingen
is, willen wij alle leerlingen van onze school zo onderwijzen en vormen dat ze zich thuis
voelen in de wereld en er deel aan kunnen nemen. Er wordt adaptief onderwijs gegeven.

Onze nieuwe directeur:
• Geeft leiding aan de schoolorganisatie door het neerzetten van een heldere structuur;
• Richt de organisatie doelmatig en resultaatgericht in;
• Formuleert doelen, stelt prioriteiten en geeft sturing aan de visie en de 
  onderwijsinhoudelijke koers van de school;
• Motiveert het team door een coachende en resultaatgerichte stijl van leidinggeven;
• Is verantwoordelijk voor onderwijskundig,  ICT,  huisvestings-,  financieel beleid en personeel;
• Ontwikkelt een eigentijds personeelsbeleid met bijzondere aandacht voor communicatieve
  en ontwikkelingsgerichte elementen;
• Treedt de omgeving tegemoet met open oog en oor en weet de school goed te 
   positioneren zowel richting ouders, bestuur en betrokken instellingen.

Functie-eisen:
• Ervaring in leidinggeven;
• Opleiding op HBO/Academisch niveau;
• Aanvullende management opleiding;
• Een coachende stijl van leidinggeven gericht op proces en resultaat;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Gevoel voor en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• Heeft een onderwijskundig of  pedagogische achtergrond.

Uw arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een vaste aanstelling. Salaris volgens Ppbo.

De procedure:
De eerste gesprekken vinden plaats op 15 april 2009.  Een assessment kan deel 
uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Uw Reactie:
Inlichtingen kunt u inwinnen bij de interim-directeur, dhr. K. Degen, tel. 0251-205661
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie
richten aan:  Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
t.a.v. de heer F. van Voorbergen,   plein 1945   nr. 86,   1971 GC  IJmuiden

OBS de Zeester  •  Pieter Cheeuwenlaan 6  •  1948 DD Beverwijk  •  Tel:  0251-205661


