Openbaar Onderwijs Emmen is er voor alle kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. Met voorscholen en passend
onderwijs geven wij ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen we op 28 openbare basisscholen – met regulier,
Dalton-, BAS- en Montessorionderwijs –, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal
onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Onze scholen staan verspreid in de gemeente Emmen.

Voor obs ‘t Eenspan zoeken wij een:

Locatiedirecteur
0,8-1,0 fte
Over obs ‘t Eenspan
Obs ’t Eenspan is een toegankelijke, openbare school
met een hoge ouderbetrokkenheid. Kernwaarden van
onze school zijn een goede samenwerkingscultuur,
plezier en verantwoordelijkheid.
De school heeft 10 groepen met ongeveer 240
leerlingen en 18 leerkrachten.
We werken resultaatgericht en investeren in de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen door middel van
cultuur, muziek, leesbeleving en sport. We gebruiken
moderne methoden als leidraad voor ons onderwijsaanbod en werken aan de hand van doelgerichte lessen.
Voorspelbaarheid, respectvol gedrag en duidelijkheid
vinden we daarbij erg belangrijk.
Onze medewerkers werken onderzoeksgericht in
werkgroepen aan de speerpunten van de school. Op
deze manier blijven we met de school in ontwikkeling.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een locatiedirecteur die:
 bewust kiest voor het openbaar onderwijs;
 ervaren onderwijskundig leider is en de visie en
ontwikkeling van de school voortzet en uitbouwt
en bewaakt;
 ervaring bekend is met Kanjertraining;
 een zichtbare en mensgerichte leider is en het
boegbeeld van de school kan zijn;
 duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt voor
ouders en teamleden is;
 verbindt, communicatief sterk is en actief de
samenwerking en aansluiting zoekt op alle
niveaus;
 het kind centraal stelt;








prioriteiten stelt, gericht is op resultaten,
besluitvaardig is en daadkracht toont;
personeelsleden kan sturen, inspireren en motiveren
en hen optimaal betrekt bij ontwikkeling;
kwaliteitsgericht is, planmatig kan werken en
structuur biedt;
in het bezit is van een lesbevoegdheid PO;
aantoonbare ervaring heeft met het bouwen aan een
fijne school;
de schoolleidersopleiding heeft afgerond.

Wat bieden wij?
We bieden een school met enthousiaste leerkrachten,
ouders en kinderen in het centrum van Emmen.
Het gaat om een baan van 0,8- 1,0 fte met een jaar
proeftijd. Voor de exacte functie-inhoud verwijzen wij naar
het functieboek Openbaar Onderwijs Emmen. Je kunt de
functiebeschrijving opvragen via obo-pz@emmen.nl.
Meer weten of solliciteren?
Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw
A. Lubbers van Uchelen, clusterdirecteur 06-28257555.
Wil je solliciteren? Stuur dan vóór 6 mei 2019 een
motivatiebrief met uitgebreid curriculum vitae naar
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen via
obo-pz@emmen.nl, onder vermelding van de
vacaturenaam. De gesprekken worden in week 21
gevoerd.

