
 

                                                                                             

 

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

gemeente Het Hogeland en de gemeente Westerkwartier, met ongeveer 1500 leerlingen. Wij werken vanuit 

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

 

OBS Kromme Akkers is één van onze basisscholen en gevestigd in Garnwerd. Voor deze school zoeken 

wij zo spoedig mogelijk een relatiegerichte, daadkrachtige en doelgerichte 

 

schoolleider voor 0,5 fte       

+ lesgevende taken 0,2 fte 

 

Profiel van de school  

Actief onderwijs is onze visie. Samen met ouders willen wij kinderen coachen bij hun totale ontwikkeling. 

Wij doen dat met een betrokken en enthousiast team op een kleine en overzichtelijke school. De 

betrokkenheid en inbreng van kinderen staat voorop. Samen worden er weloverwogen keuzes gemaakt en 

doelen vastgesteld. We leren en ontwikkelen ons elke dag door het geven van actief onderwijs.  

De schoolleider waar wij naar op zoek zijn: 

• kan de koers van het schoolplan 2019-2023 uitvoeren; 

• is daadkrachtig en heeft empathisch vermogen met oog voor anderen en omgeving; 

• is zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar voor kinderen, de ouders en het team en is hier een 

verbindende schakel tussen; 

• heeft actuele aandacht voor de ontwikkeling en de vernieuwing van de opvang en het onderwijs; 

• stimuleert actief en samen leren; 

• kan ondersteunen bij de verder ontwikkeling van portfolio gebruik, thematisch werken, leer- en 

kindgesprekken. 

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

profiel. 

  



 

De leerlingen willen graag een schoolleider die:  

• luistert naar hun ideeën en die van leerkrachten en ouders;       

• problemen kan oplossen of hierbij kan helpen;  

• grappig en rustig is en mee wil doen tijdens het spelen/leren.  

Wij bieden: 

• een professionele  werkomgeving met uitdaging op het gebied van  

onderwijsvernieuwing; 

• kritische leerlingen die zich bewust zijn van hun eigen ontwikkeling; 

• betrokken en hulpvaardige ouders en dorpsbewoners. 

Functie informatie:  

• Salaris conform schaal AB - CAO Primair Onderwijs 

• Een detacheringsconstructie is bespreekbaar 

• Mogelijkheden tot professionalisering 

• Professionele ondersteuning vanuit het bestuur/bestuurskantoor  

Meer weten?  

Voor meer informatie, zie onze website www.krommeakkers.nl of bel of mail naar mevrouw R. de Boer, 

schooldirecteur, telefoonnummer 06 - 54 65 75 62 en r.deboer@lauwerseneems.nl. 

 

Interesse? 

Wij nodigen u uit om uw sollicitatiebrief met motivatie en CV uiterlijk 9 december 2019 te sturen naar  

Schoolbestuur Lauwers en Eems PO, t.a.v. mevrouw C. Oenema, via c.oenema@lauwerseneems.nl. De 

gesprekken staan gepland in de week van 13 januari 2020. U hoort voor 21 december 2019 op welke data 

precies. Het vermelden van referenties in de brief wordt op prijs gesteld.   
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