Hoofdstuk
Elan Onderwijsgroep zoekt per 1 april 2020 voor OBS de Pôlle te Marsum een

Elan Onderwijsgroep is de naam van
de organisatie voor scholen in het
primair onderwijs in de gemeente
Waadhoeke, Leeuwarden en
Noardeast- Fryslân. Op 21 scholen
wordt aan ruim 2000 leerlingen
dagelijks onderwijs gegeven. Naast
reguliere basisscholen is er een NT2
school, SBO school en zijn er
Samenwerkingsscholen. Vanuit het
motto “Passie voor elk Talent”
wordt passend onderwijs geboden
in een uitdagende en eigentijdse
leeromgeving.
Elan Onderwijsgroep realiseert haar
regionale meerwaarde door een
breed onderwijsaanbod, bijzondere
voorzieningen (drietalig onderwijs
plusgroep, NT2 onderwijs, brede
scholen) en doordat bijna alle
scholen werken met iPads in de
groepen.
De Pôlle in Marsum is een
dorpsschool waar ongeveer 75
leerlingen dagelijks onderwijs
krijgen. Het team dat het onderwijs
verzorgt is kleinschalig en
betrokken. De school heeft een
sterke binding met het dorp
Marsum. Het afgelopen jaar heeft
de school erg hard gewerkt aan de
kwaliteit van het onderwijs en heeft
zij zich sterk ontwikkeld op de
kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur
binnen de school. Met moderne
leermiddelen wordt het onderwijs
vorm en inhoud gegeven. Naast de
peuterspeelzaal is er zowel een
voor- als buitenschoolse opvang
aanwezig.
Van de nieuwe directeur wordt
verwacht dat hij of zij sturing geeft
aan de verdere ontwikkeling van
kwaliteitsgericht werken, denken en
handelen van het team.
Ook zal de directeur de betekenis die
de school heeft in het dorp en de
omgeving moeten borgen en samen
met de leerlingen en
ouders/verzorgers de school sterker
maken voor de toekomst.

enthousiaste, betrokken Directeur (m/v)
die het belang van kinderen voorop stelt.

Wtf 0,6, aanstelling conform huidige cao PO, schaal D11.
Uit uw brief en CV blijkt dat u:
- beschikt over leidinggevende ervaring;
- beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding of bereid bent deze te
volgen.
In gesprekken geeft u blijk van:
Onderwijskundig Leiderschap
U kunt de visie van de school vertalen naar de onderwijspraktijk. Hierin bent u
resultaatgericht en kunt u de kwaliteit van het onderwijs borgen en verder
implementeren. Wij vinden het belangrijk dat u positief staat tegenover
meertaligheid op de school.
Verbindend Leiderschap
U bent in staat personeel en leerlingen te stimuleren en motiveren. Vanuit een
verbindende houding weet u een klimaat te scheppen waarin kinderen, ouders
en team zich gewaardeerd en gekend voelen. Wij vinden het belangrijk dat de
nieuwe directeur zowel binnen als buiten de school zichtbaar is.
Relaties met de omgeving
U bent representatief. Dit betekent onder andere voor ons dat u de identiteit
van de school verder vorm kan geven en op een heldere en herkenbare wijze dit
weet uit te dragen. U toont zich een verbinder tussen ouders, kinderen, school
en het dorp. U hebt oog voor ieder uniek kind op de school. Samen met het
team kunt u een passend aanbod realiseren, zodat ieder kind zijn/haar talenten
volledig kan ontwikkelen.
Eigenschappen
U kunt helder communiceren in woord en geschrift. U heeft oog voor het
welzijn van personeel en leerlingen. Wij zoeken een directeur die vanuit
betrokkenheid en enthousiasme ambitie durft te tonen, maar ook
besluitvaardig is. ICT-vaardigheid en vooruitstrevendheid zijn voor u
vanzelfsprekende eigenschappen, waarbij u met humor leiding geeft aan het
team.
Reactietermijn
Enthousiast geworden? Stuur dan uw reactie en CV op voor 17 januari 2020.
Dit kan door een mail te sturen naar info@elanowg.nl t.a.v. Mark Vrolijk,
Directeur Bestuurder van Elan Onderwijsgroep. Gesprekken staan gepland in
week 3, 4 en 5 van 2020.
Voor deze procedure wordt zowel intern als extern geworven. Voor inlichtingen
kan contact worden opnemen met Mark Vrolijk, Directeur Bestuurder, onder
telefoonnummer 058 – 2539580. Een psychologisch onderzoek of assessment
kan deel uit maken van de procedure.

