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Algemeen
Stichting PlatOO is een onderscheidend en innovatief schoolbestuur voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs. Onderscheidend in kwaliteit, maar ook in transparantie en tolerantie. We
hechten waarde aan de inbreng van ouders en ouderbetrokkenheid vanuit educatief partnerschap.
PlatOO heeft 15 scholen in de regio zuidoost Brabant en staat onder leiding van een eenhoofdig
College van Bestuur. De stichting werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. PlatOO heeft bewust de
keuze gemaakt om op iedere school een eigen directeur te plaatsen. De directeur is onderwijskundig
leider en is eindverantwoordelijke voor de totale gang van zaken op school. In de functie van directeur
heb je ook veelvuldig contact met externen waaronder de gemeente. In het meerjarig strategisch
beleidsplan 2016-2020 zijn een aantal majeure beleidsthema’s benoemd, waaronder de expliciete
verbetercultuur en de kwaliteitszorg op school.

Basisschool De Krommen Hoek
Basisschool De Krommen Hoek is een school voor algemeen toegankelijk onderwijs gelegen in de kern
Breugel. De school is sinds januari 2016 onderdeel van stichting PlatOO. De school heeft 162
leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Er is een grote ouderbetrokkenheid. De school ligt in een prachtig
groen gebied en maakt veel gebruik van de ruimte om het gebouw heen. Binnen de school wordt
kinderopvang en peuterwerk aangeboden. Eind vorig schooljaar is de directeur vertrokken wegens
vroegpensioen. Op dit moment is er een interim-directeur die samen met een ambulante collega de
directie voert.

Wat voor directeur zoekt basisschool De Krommen Hoek?
Een inspirerende directeur met hart voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
Een persoonlijkheid die:
•
Zorg draagt voor een veilige omgeving waarin ieder zich blijft ontwikkelen.
•
Transparant en toegankelijk is en tegelijkertijd overwicht weet te houden.
•
Inspireert, stimuleert en motiveert.
•
Planmatig kan werken.
•
In staat is met uiteenlopende groepen en personen te communiceren.
•
Humor en voldoende relativeringsvermogen heeft en stressbestendig is.
•
Zorg draagt voor rust en stabiliteit en daarbij betrokken is bij het welzijn van ouders, kinderen en
teamleden.
Een inspirerende leider die:
•
Affiniteit heeft met onderwijsinnovatie om de ontwikkeling van eigentijds onderwijs op bevlogen
wijze verder te initiëren en te stimuleren.
•
De grote lijnen en kwaliteiten van basisschool De Krommen Hoek weet te handhaven en te
borgen.
•
Teamleden optimaal betrekt bij ontwikkelingen.
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•
•

Enthousiast is die draagvlak en vertrouwen creëert en medewerkers inspireert, samenbrengt en
uitnodigt tot reflectie.
Een teamspeler is: gericht op effectieve samenwerking, vanuit een open houding en verbindende
kracht.

Wat zijn relevante ontwikkelingen
De leraar! Ruimte en waardering voor de professional
Leraren worden erkent in hun professionaliteit.
Leraren reflecteren regelmatig op hun onderwijs en werken constant aan het verbeteren van hun
onderwijs. Zij zetten vormen als collegiale consultatie, intervisie, gezamenlijke lesvoorbereiding en
evaluatie structureel en effectief in.
De leraren zijn ICT-bekwaam en beheersen de techniek van het werken met de computer en andere
devices. Zij zetten ICT op een effectieve manier in als ondersteuning van het leren (de didactiek), en
werken gestructureerd aan informatievaardigheden en mediawijsheid.
Leraren zijn trots op hun school en het resultaat.
Goed onderwijs! Persoonlijke aandacht voor het kind en in dialoog met de wereld
De kinderen van basisschool De Krommen Hoek ontwikkelen zich maximaal en breed en zijn daarbij
(mede) eigenaar van hun leerproces. Doelen stellen, eigen keuzes maken, reflecteren op product en
proces zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen.
Leraren zijn geschoold en vaardig in het ontwikkelen van goede executieve vaardigheden en geven
hun onderwijsaanbod aan de hand van leerlijnen.
Er is een optimale samenwerking binnen de driehoek kind-ouder-leerkracht, waarbij kindgesprekken
een belangrijke rol spelen.
Kunst- en cultuureducatie staan bij ons hoog in het vaandel.
Samen met het team op zoek naar innovatie en verbreding en verdieping waarbij de directeur
iedereen in zijn kracht weet te zetten.
De ligging van het gebouw nodigt uit tot natuur- en bewegingsonderwijs in de nabijheid van de school.
Optimalisatie van dit bredere aanbod is een speerpunt.
De politieke beslissing om met drie scholen in Breugel de toekomst in te gaan, betekent dat het
huidige gebouw van De Krommen Hoek in gebruik blijft. Samen met het team nadenken over upgrade
van het gebruik van ruimtes en lokalen is een absoluut agendapunt.
Verantwoord sturen! Heldere lijnen, stevige afspraken
Ouders zijn onze partners en zijn aantoonbaar betrokken bij de leerprestaties van hun kind.
We werken planmatig aan de verdere ontwikkeling van een expliciete verbetercultuur, waarin samen
leren en professionele ruimte een belangrijke rol spelen.
We hebben helderheid over rollen, taken en bevoegdheden met alle geledingen.

Algemene informatie over basisschool De Krommen Hoek
•

Schoolgids 2018-2019

•

Informatiegids en jaarkalender 2018-2019

•

Schoolplan 2016-2020

•

Jaarplan 2018-2019

•

Inspectierapporten

•

Website: www.bskrommenhoek.nl
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Algemene informatie
•

Strategisch beleidsplan PlatOO 2016-2020

•

Begroting 2018 PlatOO

•

Www.platoo.nl

Wat hebben wij te bieden?
Wij bieden een aanstelling van 0,8 tot 1,0 fte. De aanstelling is voor een jaar welke bij goed
functioneren kan leiden tot een vaste aanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-po.

Procedure
Geïnteresseerde kandidaten kunnen reageren tot en met 5 april 2019 info@platoo.nl
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Annemie Martens, College van Bestuur, tel.
06-53569189.
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