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OBS Het Toverkruid
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Per 1 augustus 2019

maart 2019

Wij zoeken per 1 augustus 2019 een directeur voor OBS Het Toverkruid.

OBS Het Toverkruid
OBS Het Toverkruid is een openbare basisschool met een locatie in Asten en een locatie in Ommel.
Op teldatum 1 oktober 2018 had OBS Het Toverkruid 125 leerlingen. De leraren van iedere locatie
vormen een onderwijsteam en het onderwijsteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de kinderen in
hun team. OBS Het Toverkruid voorziet een mooie nieuwbouwopgave voor de toekomst.

Algemeen
OBS Het Toverkruid maakt onderdeel uit van Stichting PlatOO. De stichting 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 hebben. 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.

Waar staan wij voor
We handelen op OBS Het Toverkruid vanuit de volgende vier kernwaarden:
Veiligheid
We zien een veilige leeromgeving als een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Ik mag mezelf zijn
met respect voor de ander.
Samen
We zijn in verbinding met kind, ouder en leraar. We werken, spelen en leren van en met elkaar.
Eigenaarschap
We begeleiden kinderen in hun eigen leerproces. We maken ze er bewust van, zodat ze hun eigen doelen
kunnen realiseren.
Talentontwikkeling
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We stimuleren dat kinderen hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontplooien.

Ons gewaagd doel voor 2022 is:
-

Dat kinderen werken met een portfolio als middel om hen (mede) eigenaar te maken van hun
eigen ontwikkeling.

-

Een rijke leeromgeving bieden waarin het werken in ateliers is ingebed, om kinderen hun
talenten te laten ontdekken en ontwikkelen.

Dit maken we mogelijk door inzet van passende expertise en een voor kinderen, ouders en leraren
heldere structuur.
-

Dat de leraar werkt als professional in een TOS (Teamgecentreerde Organisatie Structuur). De
leraren zijn collectief verantwoordelijk voor het leren en het welzijn van alle leerlingen in hun
onderwijsteam.

Wat voor directeur zoekt OBS Het Toverkruid?
Wij zoeken een inspirerende directeur met hart voor openbaar onderwijs, die met passie werkt vanuit
de vier kernwaarden van OBS Het Toverkruid.
Een sterke persoonlijkheid die

•

een onderwijshart heeft

•

leidinggevende ervaring heeft

•

toegankelijk is, vertrouwen geeft en veiligheid biedt

•

open communiceert

•

stevig in schoenen staat

•

stressbestendig is

•

humor en voldoende relativeringsvermogen heeft

•

reflecteert op persoonlijk functioneren

Een inspirerend leider die

•

focus blijft behouden en ons enthousiasme weet te kanaliseren

•

in relatie tot TOS, de kracht in onderwijsteams weet te leggen en hen te ondersteunen

•

weloverwogen besluiten kan nemen

•

zichtbaar is voor kinderen, ouders en team

•

kaders bewaakt en daarbinnen de ruimte geeft aan de onderwijsteams

•

samen met ons de visie en ons gewaagd doel kan vertalen naar een nieuw schoolgebouw

Visionair die:

•

de school verder weet te positioneren en te profileren

•

de visie van OBS Het Toverkruid kan uitdragen en verder kan ontwikkelen

•

aanvoelt wat er werkelijk toe doet

Algemene informatie over OBS Het Toverkruid
•

Website: www.toverkruid.nl

•

Teamgecentreerde Organisatie Structuur (TOS)
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•

Inspectierapporten: www.onderwijsinspectie.nl

Algemene informatie over PlatOO
•

Strategisch beleidsplan PlatOO 2016-2020

•

Website PlatOO

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 mei 2019 door een brief en cv te sturen
naar info@platoo.nl
De eerste ronde gesprekken zal worden gehouden in de week van 13 mei 2019. 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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