Stichting Obase zoekt per 1 januari 2019 voor SBO de Meie een

DIRECTEUR SBO

De Meie is een speciale school voor basisonderwijs en maakt onderdeel uit van scholengroep Obase.
We vangen kinderen op die niet verder kunnen op de gewone basisschool. Hier doen ze alle dingen die ze in
een ‘gewone’ basisschool ook doen, maar dan afgestemd op hun zorgbehoefte. Zo krijgt elk kind de speciale
zorg die het nodig heeft om zich te ontwikkelen. Onze SBO school is uitgebreid met een kleuterobservatiegroep.

WIJ BIEDEN...

• een school voor nieuwsgierige kinderen met speciale
zorgvragen. Kinderen waar we het maximale uit willen
halen om ze een goed perspectief vol kansen te bieden;
• een toegewijd en ervaren team dat zich bijzonder
verantwoordelijk voelt om in een veilig pedagogisch
klimaat dit onderwijs aan te bieden;
• inschaling conform de CAO-PO 2018-2019;
• een aanstelling voor 0,6000-0,8000 (24-32 uur per week),
mogelijkheid tot wtf 1,0000 (40 uur) in combinatie met
lesgevende taken.

INTERESSE?

Klinkt dit als de baan voor jou? Stuur dan voor 21 oktober 2018
je CV en een begeleidende motivatiebrief naar de coördinator
personeel van de Stichting Obase: p.kostense@obase.nl. Voor
vragen of meer informatie bel je met de interim-directeur van
SBO de Meie, Sander Capello, 0111 412762 of 06 21824147!

PROCEDURE

De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern vacant
gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid,
voorrang in de procedure. Een assessment kan deel uitmaken
van deze procedure. De benoemingsadviescommissie is
samengesteld uit een vertegenwoordiger vanuit MR/ouders,
twee vertegenwoordigers vanuit het team, de coördinator
personeel en de directeur-bestuurder.

WIJ ZOEKEN...

• een directeur met het diploma
schoolleider of die bereid is deze
opleiding te volgen en vanuit
een academisch werk- en
denkniveau leiding geeft;
• iemand met ervaring als
leidinggevende binnen het
(speciaal) onderwijs is een pré;
• een directeur die innovatief is en
over humor beschikt;
• een directeur, die mensgericht en
duidelijk zichtbaar de verbindende
factor is;
• een directeur die kennis heeft van
de ontwikkelingen binnen ‘passend
onderwijs’;
• een kandidaat die de rol van
het SBO op weg naar een breed,
eilandelijk bovenschools onderwijsexpertisecentrum vertegenwoordigt
en uitdraagt;
• een netwerker die ketenpartners
en relaties verbindt;
• iemand met respect voor de
verschillende levensbeschouwelijke
overtuigingen binnen en buiten de
school.

...jou!

WAUW! NIEUWBOUW!

We staan met onze school aan
de vooravond van nieuwbouw.
Een fantastische uitdaging,
een prachtige kans. Je komt
dus als geroepen.

OBASE
Openbaar basisonderwijs
op Schouwen-Duiveland
t 0111 418888

WWW.OBASE.NL

