
 

 

 

Het openbaar primair onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft 17 basisscholen in de 

gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond, met ruim 1500 leerlingen. Er wordt gewerkt vanuit 

regionale clusters van scholen. Elk cluster heeft een directeur die de eindverantwoordelijkheid draagt. 

 

Wij zoeken voor onze basisscholen obs Usquert en obs Klinkenborg per 1 augustus 2018 

een ambitieuze, inspirerende en resultaatgerichte 

          

            schooldirecteur voor 0,6 fte         

  volledig ambulant 

      

De schooldirecteur is eindverantwoordelijk voor obs Usquert en obs Klinkenborg. Daarnaast geeft hij/zij 

dagelijks leiding aan obs Usquert. Op obs Klinkenborg zorgt een schoolleider voor de dagelijkse leiding.  

Voor obs Usquert is 0,5 fte beschikbaar, voor obs Klinkenborg 0,1 fte.  

Obs Usquert en obs Klinkenborg zijn openbare basisscholen. Dit betekent dat ieder kind welkom is, 

ongeacht zijn/haar geloof, maatschappelijke of culturele achtergronden. Op obs Usquert zitten ongeveer 75 

leerlingen en op obs Klinkenborg 45 leerlingen. Beide scholen hebben de kenmerken van een dorpsschool 

en zijn van grote betekenis voor de dorpen. De schooldirecteur moet in staat zijn de goede binding met de 

dorpen te behouden. 

De schooldirecteur waar wij naar op zoek zijn: 

 heeft een ambitieuze visie op onderwijs en kan deze op een motiverende en inspirerende manier 

uitdragen, 

 is daadkrachtig en doelgericht; kan leerkrachten coachen en ondersteunen, 

 is een voorstander van openbaar onderwijs, 

 heeft affiniteit met het geven van onderwijs op een kleine school, 

 werkt op basis van vertrouwen, betrokkenheid en geeft ruimte aan eigen verantwoordelijkheden, 

 is zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar voor kinderen, ouders en team en is daar een 

verbindende schakel tussen, 

 draagt zorg voor een goed klimaat om te werken en leren, 

 kan zich conformeren aan de schoolontwikkeling en verbeterplannen uitvoeren,  

 heeft aandacht voor de actuele ontwikkelingen en de vernieuwing van onderwijs en educatie, 

 heeft zelf ervaring met het geven van onderwijs. 

Verder passen de eigenschappen positief, humoristisch, pro actief en communicatief vaardig binnen het 

profiel. 

 



 

 

Wij bieden: 

 enthousiaste en professionele schoolteams met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, 

 leerlingen die zich elk op hun eigen manier ontwikkelen, 

 betrokken en hulpvaardige ouders en dorpsbewoners, 

 een groep collega-directeuren die goed met elkaar samenwerkt, 

 een onderwijsorganisatie die middenin de samenleving staat en diverse samenwerkingsrelaties heeft 

met educatieve, culturele en maatschappelijke partners in de regio. 

Functie informatie:  

 Salaris conform schaal DB - CAO Primair Onderwijs, 

 Vrijstelling van lesgevende taken, 

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

 Een detacheringsconstructie is bespreekbaar, 

 Mogelijkheden tot professionalisering, 

 Uitbreiding van de functie-omvang is bespreekbaar en mede afhankelijk van de expertise van de  

kandidaat.  

 Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

Meer weten?  

De scholen hebben een eigen website, www.obsusquert.nl en www.obsklinkenborg.nl. Voor meer 

informatie over de vacature en/of procedure kunt u contact opnemen met de heer A. Fickweiler,  

directeur-bestuurder, of mevrouw E. Kleinveld, HR adviseur. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer  

(0595) 42 49 55 en per mail e.kleinveld@lauwerseneems.nl. 

 

Interesse? 

Wij nodigen u uit uw sollicitatiebrief met motivatie en CV uiterlijk 17 juni 2018 toe te sturen naar  

Schoolbestuur Lauwers en Eems PO, t.a.v. mevrouw E. Kleinveld, Postbus 10, 9989 ZG Warffum.  

U kunt ook per mail reageren, via personeelpo@lauwerseneems.nl.  

 

 

http://www.obsusquert.nl/

