
 
 

 
 
SOOLvA is een organisatie voor openbaar 
primair onderwijs. Onze stichting bestaat 
uit 8 basisscholen. De scholen variëren in 
omvang van 31 leerlingen tot 131 
leerlingen. Per 1 oktober 2018 telde onze 
stichting 757 leerlingen en 86 
personeelsleden. 
 
SOOLvA is een initiatiefrijke 
onderwijsorganisatie die kwaliteit hoog in 
het vaandel heeft staan en die staat voor 
de belangen van leerlingen, hun ouders en 
de medewerkers. Dit alles in goede relatie 
met de omgeving.  
 

Het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA)  is 
per 1 november 2019 op zoek naar een nieuwe 

directeur voor de Verschoorschool 
te Sleeuwijk 

(0,4 / 0,5 wtf., 16 – 20 uur per week) 

 

De nieuwe directeur… 
 

• heeft een open en enthousiaste houding naar leerlingen, ouders en 
team; 

• geeft leiding aan de onderwijskundige vernieuwingen en 
talentontwikkeling;  

• is zichtbaar en vormt het boegbeeld van de school, ook in de lokale 
gemeenschap; 

• is besluitvaardig en is in staat om de school verder te profileren; 

• zorgt voor transparante communicatie; 

• geeft het team vertrouwen, werkt verbindend en is een inspirerend 
leider; 

• heeft bij voorkeur beschikking over een onderwijsbevoegdheid en 
heeft de opleiding Schoolleider Primair Onderwijs gevolgd of is bereid 
deze te gaan volgen. 
 

Wij bieden… 
 

• een zelfstandig en betrokken team met negen collega’s; 

• een uitdagende en afwisselende baan met ingang van 1 november 
2019 (of evt. per 1 december 2019); 

• volop mogelijkheden om je talenten verder te kunnen ontwikkelen; 

• een rol in het bovenschoolse managementteam van SOOLvA; 

• een tijdelijk dienstverband, met zicht op een vaste aanstelling; 

• eventueel een hogere werktijdfactor dan 0,4 of 0,5, waarbij de 
resterende werkzaamheden uit lesgeven bestaat; 

• salariëring conform DB schaal. 

 
De procedure… 
 

Kijk voor meer informatie over onze school op www.obsverschoor.nl 
Een profielschets is op te vragen via sverbree@wvsonderwijs.nl  
 
Het is mogelijk om de sfeer te komen proeven op de Verschoorschool. 
Maak dan een afspraak met IB-er Marjolein Wahlen, via 0183-301507. Ook 
is er informatie in te winnen bij de bestuurder: Sjaak Verbree, via 06-
21281111. De school valt onder regio midden qua vakantieplanning.        
Een motivatie en CV kunnen tot uiterlijk 1 september 2019 worden gemaild 
naar info@soo-lva.nl  

De eerste gespreksronde wordt op 9 en/of 10 september 2019 gehouden 
(avond). Een ontwikkel-assessment kan deel uit maken van de procedure. 

 

De Verschoorschool… 

• is een openbare basisschool met ca. 
80 leerlingen; 

• heeft als visie “Samen leren, samen 
leven, samen genieten”; 

• is een school met een diversiteit aan 
leerlingen en betrokken ouders; 

• heeft een open karakter en korte 
lijnen; 

• heeft veel aandacht voor het 
individuele kind;  

• is gevestigd in een modern pand met 
centraal leerplein. 
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