Vacature
Directeur OBS Jan Thies

Per 1 augustus 2022 ontstaat bij Stichting PrimAH een vacature voor de functie van

Directeur OBS Jan Thies te Rolde
(omvang directiefunctie 1,0 fte)

Profiel kandidaat
Onze directeur is enthousiast, motiverend, energiek, maar ook
rustig waar nodig. Onze directeur is communicatief sterk,
duidelijk en weet de school zowel in- als extern te verbinden.
Het team wil samen met de nieuwe directeur de huidige
vernieuwingen verder ontwikkelen waarbij je aansluit bij de
ontwikkelingen die het team nu doormaakt.

Schoolbeschrijving
OBS Jan Thies is een openbare basisschool met ongeveer 285 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. Onze
school is gelegen in een natuurrijke omgeving in een gemoedelijk dorp. We hebben een warm, enthousiast, sterk
en bevlogen team dat bestaat uit 22 leerkrachten, een intern begeleider, twee onderwijsassistenten, een
vakleerkracht bewegingsonderwijs, een administratief medewerker en vrijwilligers.
De organisatie van OBS Jan Thies is op orde en er is een stabiele basis die we graag willen behouden. Tegelijk
zien we ruimte voor het verbreden en uitbouwen van de basis. OBS Jan Thies heeft een ontwikkeling in gang
gezet t.a.v. bewegend leren, executieve functies, begrijpend lezen, Kanjertraining, OGO in de onderbouw en
hoogbegaafdheid. Samen met de nieuwe directeur willen we deze ontwikkelingen graag verder implementeren.
We willen graag als team en ouders dat de directeur de rol van de school in het dorp versterkt/verstevigd. We
zien mogelijkheden voor een actieve(rol) voor ouders, allerlei maatschappelijke organisaties en het rijke
verenigingsleven in Rolde.
Leerlingen verlaten onze school wereldwijs, omdat we nieuwe ontwikkelingen, innovaties en veranderingen in de
samenleving een plek geven op onze school. Op onze school heerst er geborgenheid en is er ruimte voor
iedereen.
Stichting PrimAH
Rolde ligt in de mooie Drentse gemeente Aa en Hunze. Het is een gemeente met een landelijk karakter en een
uitstekend woon- en werkklimaat. Het openbaar onderwijs in de gemeente Aa en Hunze wordt verzorgd door
Stichting PrimAH. Stichting PrimAH kent het zogenaamde Raad van Toezicht model en heeft een directeurbestuurder en een directeurenoverleg. De stichting heeft 12 scholen voor openbaar basisonderwijs met in totaal
bijna 1500 leerlingen. De onderlinge solidariteit tussen de scholen is groot. Er wordt op vele terreinen
samengewerkt.

Ben jij de persoon die we zoeken? Dan herken je jezelf in de volgende omschrijving:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een warm persoon, die open en toegankelijk is en de kinderen centraal stelt in alles wat je doet.
Je neemt de tijd om iemand te leren kennen.
Je zet mensen in op hun kwaliteiten.
Je bent rustig en vriendelijk waar dat kan en treedt krachtig op als dat nodig is.
Je communiceert open en helder.
Je kan samen met het team grenzen bepalen als het gaat om de taken die op onze school afkomen.
Je bent in staat samenwerkingsrelaties aan te gaan met externe partijen en organisaties en deze verder te
ontwikkelen en te verdiepen.

Functie-eisen
• Je onderschrijft de uitgangspunten van het openbaar onderwijs.
• Je hebt diploma schoolleidersopleiding behaald of volgt momenteel de opleiding en bent bereid aanvullende
opleidingen, cursussen en trainingen te volgen.
• Je hebt leidinggevende ervaring in het onderwijs (bij voorkeur basisonderwijs), op een middelgrote school is
een pré.

Aanvullende informatie
• De functie is gewaardeerd conform CAO Primair Onderwijs schaal D12.
• Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Informatie
Wil je meer inhoudelijke informatie over deze vacature, dan kun je contact opnemen met de heer Jeroen
Kleyberg, directeur-bestuurder, telefoonnummer 0592-333800.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je per mail of telefonisch contact opnemen met Cisca Oenema,
beleidsmedewerker Personeel & Organisatie, ciscaoenema@primah.org en 0592-333806.
Sollicitatieprocedure
Belangstelling voor de vacature kun je tot en met 10 april 2022 kenbaar maken middels een brief en CV aan
Cisca Oenema, beleidsmedewerker P&O via vacature@primah.org.
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op woensdag 11 mei 2022 (1e ronde, vanaf
16:00 uur ingepland) en dinsdag 17 mei (2e ronde, vanaf 16:00 uur ingepland). Wellicht vragen we u in deze
procedure of we referenties mogen opvragen en of u wilt deelnemen aan een assessment.

