
   
  Wij bieden: 
  • Een uitdagende werkplek met een professioneel en gedreven  
     team waarin collegiaal wordt samengewerkt aan inspirerend  
     onderwijs. 

  • Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast. 

  • Inschaling op basis van opleiding en werkervaring tussen €  
     2.765,- en € 5.784,- bruto per maand o.b.v. een fulltime  
     dienstverband (schaal D11 of D12 cao PO). Daarbij hoort tot  
     uiterlijk 31 december 2026, conform artikel 6.8 cao PO, een  
     arbeidsmarkttoelage van €200,- bruto per maand en  
     eventueel een bindingstoelage conform artikel 6.9 cao PO.  

  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder vakantie- 
     uitkering (8%), eindejaarsuitkering (8,33%), een  
     bindingstoelage en een netto telefoonvergoeding. 

  • Ondersteuning vanuit onze Support-afdelingen en een  
     netwerk van collega-directeuren om mee te sparren en om  
     school-overstijgende zaken samen mee op te pakken. 

  • Intervisie met andere (startende) directeuren. 

  • De mogelijkheid om deze functie te combineren met andere  
     werkzaamheden binnen of buiten OOZ. 

  • Een aantrekkelijke werkkostenregeling (slim gebruikmaken  
     van fiscale regelingen) en diverse verlofregelingen op maat. 

 
  Geïnteresseerd? 
  Voor informatie over de school en de vacature kun je contact    
  opnemen met Arie de Wit (college van bestuur) via  
  06 512 289 64 of per e-mail op a.dewit@ooz.nl. Vragen over de  
  procedure kun je stellen aan Tessa van Belle (directeur HR) via  
  06 149 499 53 of per e-mail op t.vanbelle@ooz.nl. 
 
  Solliciteren kan tot en met 3 juli 2022. De eerste gesprekken  
  vinden plaats op 8 juli 2022, de tweede gespreksronde op 13  
  juli 2022. Houd je die data vrij in je agenda? Een talentscan en  
  een Management Potentieel Index (MPI) maken onderdeel uit  
  van de procedure. Het talentgesprek staat gepland voor 12 juli  
  2022.  
 
  De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern  
  gepubliceerd. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature  
  wordt niet op prijs gesteld. 

 

Vacature en profiel 

Directeur Heidepark  
 

0,5 fte 
 

Per augustus 2022 ontstaat er een vacature 
voor een daadkrachtige, toegankelijke 
directeur die vanuit verbinding met het team, 
ouders/verzorgers en de omgeving van de 
school het onderwijs wil versterken en 
daarmee de school in de omgeving krachtiger 
profileert. Ontdek jij binnenkort samen met 
ons de toekomst van ons onderwijs? 
 

De functie 
Je bent een richtinggevend leider met een 
duidelijke lange termijn visie op onderwijs en bent 
in staat de ingezette koers te vertalen naar het 
dagelijks handelen in de praktijk. Je zet de lijnen uit 
en schept duidelijkheid over wat je verwacht van 
het team. Je coacht, faciliteert en ondersteunt, zet 
de ander in zijn kracht en vergroot daarmee het 
eigenaarschap van collega's. 

Je bent in staat een professionele cultuur te 
creëren waarin de focus ligt op de voortdurende 
ontwikkeling, vernieuwing en borging. Om de 
beweging te realiseren, investeer je in het samen 
leren en werken en in de interactie met elkaar. Je 
stimuleert een klimaat waarin collega’s gewend zijn 
om feedback te geven én te ontvangen. 

 
Waar staan wij voor? 
Binnen Kindcentrum Heidepark te Lemelerveld bieden 
we onderwijs aan circa 130 leerlingen. In samenwerking 
met elkaar, collega’s, onze leerlingen, hun 
ouders/verzorgers en de omgeving, bereiden we de 
leerlingen voor op hun toekomst. Want een brede 
ontwikkeling vraagt om een brede blik met veel 
activiteiten: om zelf te ervaren en te ontdekken en om 
zelf of samen oplossingen te zoeken. Zo leren we 
spelenderwijs, binnen én buiten de school. 

 

De kracht van ons Kindcentrum 
Het positieve en veilige schoolklimaat en de goede 
(onderwijs)opbrengsten worden als kracht gezien van 
ons Kindcentrum. Het team omschrijft zichzelf als hecht 
en behulpzaam. Er is sprake van een grote 
betrokkenheid van zowel het team als vanuit de ouders. 
Samen creëren we de optimale omstandigheden voor 
de ontwikkeling en het leren van iedere leerling. 

 
Wij vragen: 
Je beschikt over relevante kennis en ervaring binnen 
het basisonderwijs en bent in staat om je visie op 
onderwijs te vertalen naar een concrete aanpak. Je 
bent goed geïnformeerd over de ontwikkelingen in de 
markt en omgeving en benut deze effectief voor de 
school. Kansen grijp je aan om het onderwijs te 
verbeteren.  
 
In je communicatie naar ouders/verzorgers, kinderen 
en het team ben je duidelijk en transparant. Het 
blijven uitspreken van verwachtingen zie je als basis 
voor een succesvolle samenwerking met elkaar en met 
de omgeving van de school.  
Je bent een toegankelijke en betrokken 
gesprekspartner die gemakkelijk verbinding legt. Je 
toont waardering voor de inbreng van anderen, 
stimuleert de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling en daarmee groei van de collega’s, het 
team én het onderwijs. 
 
Ben je in opleiding voor schoolleider of geregistreerd 
schoolleider in het schoolleidersregister primair 
onderwijs en wil jij graag samen met het team werken 
aan uitdagend en boeiend onderwijs aan kinderen uit 
Lemelerveld en omgeving? Dan ontvangen we graag 
jouw motivatie en CV! 
 

 

mailto:a.dewit@ooz.nl
mailto:t.vanbelle@ooz.nl

