
 
 
Het openbaar primair onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft 15 basisscholen in de 
gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier, met ongeveer 1400 leerlingen.  
 
OBS Tiggeldobbe is één van onze basisscholen in Winsum. De Tiggeldobbe gaat in 2023 verhuizen 
naar de Tirrel. Een bijzonder gebouw midden in Winsum waar niet alleen openbaar en christelijk 
basisonderwijs een plek krijgen. Maar ook een verzorgingshuis, kinderopvang, buurtactiviteiten en 
sport en cultuur. Bij voorbaat een inspirerende omgeving, voor medewerkers én leerlingen. Wij zijn 
ervan overtuigd dat we met de Tiggeldobbe een prachtige toekomst tegemoet gaan, met een veelheid 
aan nieuwe kansen en ontwikkelmogelijkheden. En daar hebben we een goede voorman/vrouw bij 
nodig. Onze huidige directeur gaat met welverdiend pensioen. Wij zijn daarom op zoek naar een  
 

schooldirecteur (in spé) 
met passie voor het vak 

 
We zoeken iemand die een leidende rol kan spelen in alle veranderingen die op de school afkomen.  
Iemand die net zo enthousiast is als wij over de samenwerking met al die verschillende doelgroepen. 
Iemand die kansen ziet en denkt in oplossingen. Iemand die de meerwaarde ziet van deze school en 
die de schoonheid van het dorpsleven in een plaats als Winsum herkent. Niet voor niets is Winsum 
vorig jaar uitgeroepen tot mooiste dorp van Nederland. 
 
Herken jij je hierin? 
Ervaring is mooi meegenomen. Graag zelfs. Maar tegelijk willen we vooral ook iemand die echt past 
bij onze school en kansen ziet in de uitdagingen waar we voor staan. Daarom willen we ook graag in 
gesprek met jou als je minder ervaring hebt of dat je deze vacature juist ziet als de volgende stap in je 
schoolcarrière.  
 
• Je hebt passie voor het vak, voor de leerlingen en voor de opdracht die wij als school voelen. 
• Onderwijskundig weet je je weg te vinden en je vindt kwaliteit van het onderwijs belangrijk. 
• Je hebt een positieve instelling. 
• Je wilt graag de school verder brengen en staat open voor vernieuwing. 
• Je kunt anderen enthousiasmeren, coachen. 
• Je maakt graag verbinding met de teamleden, kinderen, MR, ouders, buurt en 

samenwerkingspartners zoals andere scholen.  
  
Zoek jij dit?   
• Jij wilt werken bij een schoolorganisatie die midden in de samenleving staat en diverse 

samenwerkingsrelaties heeft met educatieve, culturele en maatschappelijke partners (waaronder 
de Tirrel). 

• Je wilt een enthousiast en professioneel team om je heen met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Je vindt het fijn dat je er niet alleen voor staat: met een groep collega-directeuren, medewerkers 
stafbureau en administratieve ondersteuning werk je plezierig en intensief samen, je leert van 
elkaar en houdt elkaar scherp. 

• Je vindt het geen probleem om eventueel een assessment te doorlopen als onderdeel van de 
sollicitatieprocedure. 

• Inschaling conform CAO Primair Onderwijs. 
 
Meer lezen of heb je een vraag?  
Meer informatie over de school vind je op www.tiggeldobbe.nl. Informatie over onze organisatie staat 
op www.lauwerseneemspo.nl. Als je inhoudelijk meer wilt weten over de vacature, kun je contact 
opnemen met Aris Fickweiler, directeur-bestuurder PO, telefoon 0595-424955. Meer informatie over 
de sollicitatieprocedure is op te vragen bij mevrouw Yvette Garcia, stafmedewerker HRM, via 
y.garcia@lauwerseneems.nl.  
 
Is dit jouw kans? 
Aarzel niet en schrijf ons! Je sollicitatiebrief met motivatie en CV ontvangen we graag uiterlijk 
22 oktober 2021. Stuur deze naar: Schoolbestuur Lauwers en Eems PO, t.a.v. mevrouw Y. Garcia, via 
y.garcia@lauwerseneems.nl.  

http://www.tiggeldobbe.nl/
http://www.lauwerseneemspo.nl/
mailto:c.oenema@lauwerseneems.nl

