
Stichting OcTHO zoekt voor obs Oosterschelde en obs De Rieburch een

MEERSCHOLEN DIRECTEUR

WIJ ZOEKEN... 
•  een bevlogen en krachtige 

directeur;
•  iemand die open en transparant 

communiceert;
•  iemand die onze huidige 

onderwijsconcepten als Slimfit  
verder ontwikkelt;

•  een directeur die samen met 
het team tot keuzes komt 
om de onderwijskwaliteit te 
optimaliseren;

•  iemand die de individuele 
kwaliteiten van teamleden ziet  
en de grote mate van zelfsturing 
op didactisch en pedagogisch 
gebied stimuleert;

•  een directeur, die mensgericht en 
duidelijk zichtbaar de verbindende 
factor is;

•  een verantwoordelijke directeur 
die prioriteiten stelt en daadkracht 
toont;

•  iemand die het beleid, van school- 
tot meerjarenplan maakt, uitvoert 
én borgt.

•  een directeur met een HBO+ werk- 
en denkniveau;

•  iemand die actief meedenkt bij 
het onderwijskundig beleid van 
OcTHO.

...jou!

INTERESSE?
Klinkt dit als de baan voor jou? Stuur dan uiterlijk 20 september 
2019 je CV en motivatiebrief naar Petra van de Zande, adviseur 
personeel van Stichting OcTHO: hrm@octho.nl, of bel voor meer 
informatie: 0111 418888.

PROCEDURE
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.  
Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang 
in de procedure. Een assessment maakt deel uit van deze 
procedure. De benoemingsadviescommissie is samengesteld  
uit vertegenwoordigers vanuit MR/ouders, vertegenwoordigers 
vanuit de teams, de adviseur personeel en de coördinator 
personeel, een directeur en de directeur-bestuurder van OcTHO. 
De selectierondes vinden plaats op 1 en 3 oktober 2019. 

WIJ BIEDEN...
•  een fulltime aanstelling;
•   scholen die midden in de samenleving staan op een prachtig 

groen eiland vol rust en ruimte;
• een onderwijsomgeving waar het kind centraal staat;
•  scholen waar ouders en leerkrachten de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van  
de kinderen;

•  betekenisvol onderwijs dat inzet op het verwerven van 
inzichten;

•  professionele teams waar kernwaarden als betrokkenheid, 
transparantie en respect centraal staan;

• een salaris conform de CAO-PO 2018-2019.

Een prachtige functie waarin je samen met je teams bouwt aan een mooie toekomst 
voor kinderen. Jij en je teams werken samen met de leerlingen aan vaardigheden 
als zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie met als doel hen binnen het 
openbaar basisonderwijs te laten excelleren.

t  0111 418888

WWW.OCTHO.NL


