
 
 
 
 
 
 
De sector openbaar primair onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft 17 basisscholen in 
de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond, met ongeveer 1550 leerlingen.  
Wij werken vanuit regionale clusters van twee of drie scholen. Elk cluster heeft een directeur die de 
eindverantwoordelijkheid draagt.  
OBS Jansenius de Vries is één van onze basisscholen en gevestigd in Warffum en maakt samen met 
montessori basisschool De Getijden en obs Noordewier deel uit van een cluster. De school telt 77 
leerlingen, verdeeld over vier groepen. De school is gehuisvest in een ruim gebouw met een groot 
plein in een groene omgeving.  
 
 
Voor deze school zoeken wij zo spoedig mogelijk een enthousiaste, toegankelijke en verbinding 
makende 
 

schoolleider (0,5000 wtf, volledig ambulant) 
 
 
Profiel van de school  
 
De F.H. Jansenius de Vriesschool is een openbare basisschool, vrij toegankelijk voor kinderen van 
elke richting van elke gezindte. Daardoor is de school een goede afspiegeling van de maatschappij 
om ons heen.  
We willen ervoor zorgen dat de kinderen met plezier naar school gaan en veel kunnen leren. We 

willen de leerlingen met elkaar leren omgaan in een veilige en prettige sfeer. Kinderen die zich veilig 

en prettig voelen kunnen zich goed ontwikkelen en staan open voor het leren. Om dat te bereiken 

hanteren we een aantal duidelijk regels. We werken er hard aan om kinderen bewust te maken dat 

elkaar pesten of discrimineren bij ons op school niet geaccepteerd wordt.  

Wij geven veel aandacht aan taal, rekenen, lezen en schrijven, omdat wij vinden dat deze 

vaardigheden de basis vormen voor meer en verder leren, zodat de kinderen zo goed mogelijk in staat 

worden gesteld zich zelfstandig te oriënteren op de wereld om hen heen. 

We proberen het onderwijs dusdanig vorm te geven dat er voor elk kind een doorgaande lijn is die bij 

zijn of haar mogelijkheden past. Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier. Er is extra 

aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.  

Wij zijn op zoek naar een schoolleider die:  
 

 Het welzijn en de ontwikkeling van het kind als leidraad voor zijn/haar handelen hanteert.  
 Zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar is voor kinderen, ouders en team en hier een 

verbindende schakel tussen is.  

 Zich voor langere tijd aan de school wil verbinden. 

 Inspirerend is. 

 Kan omgaan met de gevolgen van krimp. 

 Kennis heeft van de ontwikkelingen in het onderwijs.  

 ICT-vaardig is. 
 
Verder passen de eigenschappen humor, enthousiast, energiek en communicatief vaardig binnen het 
profiel. Ervaring als schoolleider en een afgeronde schoolleidersopleiding is een pré.  
 
Gezien de samenstelling van het team, gaat - bij gelijke geschiktheid - onze voorkeur uit naar een 
man. De vacature wordt zowel intern als extern gelijktijdig uitgezet.  
 
  



Wij bieden:  
 

 Nieuwsgierige en enthousiaste leerlingen. 

 Betrokken teamleden die gaan voor de leerlingen en de school. 

 Hulpvaardige en meedenkende ouders. 

 Coaching en begeleiding door de directeur.  

 Professionele ondersteuning vanuit het bestuur/bestuurskantoor  
 
 
Functie informatie:  
 

 Salaris conform schaal AB - CAO Primair Onderwijs.  

 Omvang van de aanstelling is 0,5000. 

 Uitbreiding werktijdfactor met lesgevende taken is bespreekbaar. 

 Ingangsdatum uiterlijk 1 augustus 2018, maar bij voorkeur eerder. 

 Een tijdelijke aanstelling tot 1 augustus 2019 met uitzicht op een vast dienstverband.  

 Een detacheringsconstructie is bespreekbaar. 
  

 
Meer weten?  
OBS Jansenius de Vries heeft een eigen website www.janseniusdevries.nl. Voor meer informatie over 
de vacature en/of procedure kunt u contact opnemen met de directeur, mevrouw S.Sietsema, 
telefoonnummer 06 11 42 51 86 of mail s.sietsema@lauwerseneems.nl.  
 
Interesse?  
Wij nodigen u uit uw sollicitatiebrief met CV uiterlijk 4 maart 2018 te sturen naar  
Schoolbestuur Lauwers en Eems, t.a.v. mevrouw C. Oenema, Postbus 10, 9989 ZG Warffum. U kunt 
ook per mail reageren via personeelpo@lauwerseneems.nl.  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 20 maart 2018, een eventueel tweede gesprek op 

dinsdagmiddag 27 maart 2018. 

 


