
 
 

 
 
Wegens het genieten van een welverdiend pensioen door de huidige directeur nodigt het Bestuur van 
Stichting Bravoo belangstellenden uit te solliciteren naar de functie van: 
 

Directeur (1,0 fte) 
 

voor de OBS De Touwladder in Kaatsheuvel en OBS De Start in De Moer. 
 
 
Algemene informatie 
OBS De Touwladder heeft ca. 200 leerlingen en de nevenvestiging OBS De Start heeft 24 leerlingen. 
Samen maken ze met 11 andere openbare basisscholen in Dongen, Geertruidenberg, Loon op zand 
en Waalwijk deel uit van Stichting Bravoo.   
De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur.  
 
Het team van OBS De Touwladder en De Start werkt dagelijks vanuit haar volgende kernwaarden: 

 Structuur 

 Betrokken 

 Adaptief 

 Respect 

 Sfeervol 
 
Functie 
De directeur is uitstekend op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en weet hieraan vorm te 
geven. Hij/zij is integraal verantwoordelijk voor de school, is een coach voor leerkrachten en weet hen 
te toetsen op professionele kwaliteit. Samenwerking met andere directeuren van de Stichting 
BRAVOO zal in belang toenemen. Communicatie met medewerkers en ouders binnen diverse 
geledingen van de Stichting BRAVOO is een belangrijk taakgebied. U rapporteert direct aan de 
voorzitter College van Bestuur.  
 
Uw profiel 

 Uit uw brief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over: 
o leidinggevende ervaring in het aansturen van een schoolteam; 
o deskundigheid op het gebied onderwijskundige ontwikkelingen; 
o ervaring met het aansturen van onderwijskundige veranderingsprocessen. 

 

 In gesprekken met u wordt duidelijk dat u over de volgende kwaliteiten beschikt: 
o U bent in staat om op een inspirerende wijze leiding te geven aan een schoolteam; 
o U hebt een visie op onderwijskundig beleid, personeelsontwikkeling en zorgbeleid en 

weet dit samen met het schoolteam te vertalen naar een inspirerend schoolplan; 
o U bent gericht op ontmoeting en samenwerking en beschikt over goede 

communicatieve kwaliteiten; 
o U bent zichtbaar naar ouders en kinderen; 
o U staat open voor het krijgen en geven van feedback en durft medewerkers aan te 

spreken op het functioneren en hun verantwoordelijkheden; 
o U hebt PR-kwaliteiten om de scholen ‘’verder op de kaart te zetten’’ en straalt dit uit; 
o U toont initiatief en weet anderen te motiveren; 



o U bent stressbestendig, betrokken, daadkrachtig, attent en duidelijk; 
o U hebt een visie op openbaar primair onderwijs en bent in staat deze mede gestalte te 

geven; 
o U hebt de opleiding schoolleider primair onderwijs gevolgd. 

 
Geboden wordt 
Een interessante en afwisselende functie binnen een plezierige werkomgeving  waarbij u binnen de 
kaders van het strategisch beleid van de Stichting BRAVOO alle mogelijkheden krijgt om het proces 
van schoolontwikkeling, samen met collega-directeuren, teamleden en ouders verder gestalte te 
geven. 
 
De procedure 
Uw reactie kunt u vóór 6 maart 2017 bij voorkeur per email sturen naar het secretariaat t.a.v. mw. M. 
de Veer (m.deveer@stichtingbravoo.nl). Voor nadere informatie kunt u ook met haar contact opnemen 
(0416-283103). Verdere informatie treft u tevens aan op onze website: www.stichtingbravoo.nl.  
Een nader onderzoek of assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.  
We streven naar benoeming per 1 september 2017. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.stichtingbravoo.nl/

