
 
 

 

Spaarnesant is het bevoegd gezag van 26 

schoollocaties; 21 zelfstandige openbare 

basisschoollocaties, 2 S(V)O en 3 SBO in de 

gemeente Haarlem. Bij Spaarnesant 

werken ongeveer 850 personeelsleden 

aan goed onderwijs voor ruim 6800 

leerlingen.  

Spaarnesant is een open 

onderwijsinstelling die staat voor 

maximale ontplooiing van al haar 

leerlingen. De scholen van Spaarnesant 

bieden de leerlingen een passend 

onderwijsaanbod en vinden het belangrijk 

dat zij gelukkig zijn op school. Leerlingen 

van Spaarnesant maken goed voorbereid 

en met zelfkennis en zelfvertrouwen hun 

volgende stap in het onderwijs en in de 

maatschappij. 

De scholen van Spaarnesant hebben - 

onder verantwoordelijkheid van de 

directeur - een grote ruimte om zelf 

invulling te geven aan goed onderwijs en 

een eigen onderwijsprofiel in relatie tot de 

omgeving. Binnen Spaarnesant werken de 

scholen samen op het gebied van 

innovatie, kwaliteit, personeel en 

bedrijfsvoering. Het bestuur heeft daarin 

een faciliterende rol en ziet toe op de 

onderwijskwaliteit, stimuleert 

onderwijsverbetering en borgt de 

continuïteit van Spaarnesant. De centrale 

organisatie van Spaarnesant is erop 

gericht de scholen te “ontzorgen” en te 

ondersteunen. 

Benoemingsprocedure 
Een selectiecommissie met de bestuurder 
van Spaarnesant en leden van het team en 
MR voeren de procedure uit.  
De gesprekken vinden plaats in week 21 
en 22. Een assessment maakt deel uit van 
de procedure. De sollicitatiecode CAO PO 
is van toepassing. 
 
Reacties ontvangen wij graag per e-mail, 
vóór 14 mei 2018 mailadres: 
jobsdirectie@spaarnesant.nl   
 
Inlichtingen 
Voor nadere inlichtingen m.b.t. de functie 
kunt u contact opnemen met Danny Bark 
(waarnemend directeur) via 
danny.bark@spaarnesant.nl. 
Informatie school 
Voor meer informatie over de school 
verwijzen wij naar de website: 
www.obsdekring.nl 

 

  

OBS De Kring ligt prachtig gelegen aan het Spaarne in het centrum van 
Haarlem en is gevestigd in twee klassieke gebouwen gescheiden door 
een speelplein. Dagelijks bieden de 50 enthousiaste teamleden ruim 600 
kinderen een uitdagende leeromgeving vanuit visie; 'Samen leren, samen 
leven, met oog voor het individu en ruimte voor verschillen'. Naast het 
leggen van een degelijke basis op het gebied van taal en rekenen zijn 
bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie en culturele ontwikkeling 
onderdelen van het lesprogramma die extra aandacht krijgen.  
 
De school staat, er zijn echter genoeg uitdagingen. Onderwijskundig 
heeft het team voor ogen waar zij de komende jaren zich hard voor gaat 
maken. Onder andere de verdere uitrol van de Vreedzame school, de 
ontwikkelingen van ICT binnen ons onderwijs en de discussie over de 
visie op wereldoriëntatie is gestart. 
 
Spaarnesant wil voor OBS De Kring  
 

een onderwijskundig sterke en proactieve directeur 
 

 Die - vanuit een eigen visie op onderwijs - het team helpt de 
ingezette ontwikkelingen succesvol vorm te geven en het team 
motiveert om deze lijnen vast te houden. 

 Die stuurt op samenwerking dwars door de school heen en die 
teamleden, ouders en directie verbindt. 

 Die energie en richting geeft door het team (onderwijskundig) 
te inspireren, scherp te houden en ruimte biedt voor ideeën en 
ontplooiing.  

 Die een organisatie kan vormgeven om de mogelijkheden van 
deze grote school optimaal te benutten en daarbij out-of-the-
box kan denken. 

 Die succesvolle ervaring heeft als onderwijskundig leider en die 
sterk is in verandermanagement. 

 Die daadkrachtig is, die helder en tijdig communiceert, die staat 
voor het team en fungeert als boegbeeld van de school. 
 

Arbeidsvoorwaarden: 

De betrekkingsomvang van deze vacature is WTF 0,8-1.0. Het salaris 

heeft een carrièrepatroon van maximum schaal DC. 
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