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Vanwege interne mobiliteit van de huidige directeur zoeken wij een 
directeur of ambitieuze potential voor OBS de Hasselbraam voor 0,8-
1,0 fte 
 

Samen aan het werk 

Ruimte voor eigen inbreng en initiatief 

Aanzetten tot denken en doen 

 

Naast kandidaten die al ervaring hebben als schoolleider, nodigen wij kandidaten die 

ambities hebben om een directeursfunctie te vervullen van harte uit om te solliciteren. Wij 

bieden een “on the job” traject waarin je samen met een meewerkend parttime directeur 

eindverantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie neemt.  

 
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 hebben. De directeur is onderwijskundig 

leider en is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken op school. Daarnaast wordt een 

actieve rol verwacht in het team van directeuren waarin beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling 

centraal staan. In de functie van directeur heb je ook veelvuldig contact met externen waaronder de 

gemeente. In het meerjarig strategisch beleidsplan 2016-2020 is een aantal majeure beleidsthema’s 

benoemd, waaronder de expliciete verbetercultuur en de kwaliteitszorg op school.  

 

     

OBS de Hasselbraam  

OBS de Hasselbraam is een school gelegen in de wijk Heiakker in Deurne. De school is gestart in 1987 

en ligt aan de Torteltuin. OBS de Hasselbraam heeft een stabiel leerlingenaantal; per 1 oktober 2019  

257 leerlingen. Het marktaandeel van het openbaar onderwijs in Deurne blijft de laatste jaren gestaag 

groeien. OBS de Hasselbraam is een van de twee openbare scholen in de gemeente Deurne. Vanuit 

het openbare karakter hechten we veel waarde aan inbreng van kinderen. We werken o.a. met een 

KinderMedezeggenschapsraad, genaamd de Torenkamer.  
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Visie van onze school 

Met onze visie willen we laten zien waar we voor staan, hoe onze kijk op het onderwijs is. We hebben 

de visie opgebouwd op basis van vier onderdelen: 

• Het hogere doel: waarom bestaan we? 

• Kernwaarden: waar we voor staan! 

• Kernkwaliteiten: waar we echt goed in zijn! 

• Het gewaagde doel: waar we heen gaan, wat is onze ambitie? 

 

Het hogere doel: 

Kinderen die onze school verlaten, hebben de beschikking over een goed gevulde gereedschapskist 

om hun leven vorm te geven. Deze gereedschapskist kunnen kinderen gebruiken om een goede plek 

te vinden in de maatschappij, waarbij ze zichzelf zijn. 

 

Onze kinderen hebben geleerd om samen te werken. Ze staan open voor een ander, helpen een ander 

en hebben iets over voor elkaar. Zij hebben geleerd om hun eigen gedrag en het gedrag van een 

ander te begrijpen. En zij weten hoe ze hun eigen gedrag kunnen sturen. Kinderen die op OBS de 

Hasselbraam hebben gezeten kennen zichzelf. 

Met al deze kennis en vaardigheden in hun gereedschapskist kunnen zij hun leven vormgeven zoals zij 

willen. 

 

Kernwaarden: 

Dit zijn zaken die we collectief goed en juist vinden, waar we naar streven en waar we voor staan. Op 

OBS de Hasselbraam staan drie kernwaarden centraal: Betrokkenheid, Ontwikkeling en Eigenheid. 

Vanuit deze kernwaarden werken we aan onderwijs van hoge kwaliteit. 

 

Kernkwaliteiten: 

Wij zijn een team dat met verantwoordelijkheid en gedrevenheid samenwerkt om ons doel te 

bereiken. Samenwerken betekent ook flexibel zijn, vertrouwen hebben in elkaar en open staan voor 

de inbreng van de ander. Net als onze leerlingen zijn we stuk voor stuk uniek, hebben we allemaal 

onze sterke kanten. Vanuit deze originaliteit en gezamenlijke kwaliteit zoeken wij naar mogelijkheden 

om ieder kind te bieden wat het nodig heeft. Wij creëren een sfeer van openheid en veiligheid die 

voelbaar is op iedere schooldag. De deur staat altijd open, iedereen is welkom. In gesprek met elkaar 

streven wij naar de optimale ontwikkeling van ieder kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.    

 

Gewaagd doel: 

We willen kinderen en team actief laten (samen)werken aan hun leerdoelen en dan zie je: 

• Dat er groepsoverstijgend gewerkt wordt; 

• Dat leerlingen handelend bezig zijn; 

• Dat leerlingen bewust bezig zijn met het behalen van een leerdoel waar zij ook iets over te 

zeggen hebben; 

• Dat leerlingen een vaste groep en leraar hebben waar zij naar terugkeren; 

• Dat leerlingen zichzelf als persoon ontwikkelen en zichzelf durven te laten zien; 

• Dat leerlingen rekening houden met de ander 

• Dat leerlingen een rol hebben in het bijhouden van hun leerresultaten; 

• Dat leerlingen met plezier naar school komen. 



 

Vacature OBS de Hasselbraam |  PlatOO december 2019 4 

 

Wat voor directeur zoekt obs de Hasselbraam 

Een directeur met hart voor het openbaar onderwijs!  

 

Een persoonlijkheid die: 

• collega’s stimuleert, inspireert en motiveert met enthousiasme en empathie; 

• laagdrempelig is, open en toegankelijk en tegelijkertijd overwicht weet te houden; 

• betrokkenheid toont en zichtbaar is voor collega’s, ouders en kinderen; 

• oog en begrip heeft voor anderen en daarnaast snel en effectief kan handelen; 

• verbindend en vertalend handelt met vertrouwen; 

• transparant communiceert naar alle partijen;  

• het als een uitdaging ziet om intensief samen te werken met interne geledingen (OR/MR) en 

netwerken weet te onderhouden en hen aan zich weet te binden en te boeien; 

• voldoende relativeringsvermogen heeft en stressbestendig is; 

• positief ingesteld is; 

• ervaring heeft in leidinggeven om het teamgevoel te versterken en bij voorkeur een 

onderwijsbevoegdheid heeft; 

 

Een inspirerende leider die: 

• lef toont in zijn/haar handelen en doorpakt; 

• verantwoordelijkheden kan delen passend bij de teamgecentreerde organisatiestructuur 

(TOS); 

• visie heeft op onderwijs en ICT; 

• ziet waar kansen en behoeftes liggen; 

• oog heeft voor en kritisch is op de ontwikkelingen in het onderwijs en waar passend deze 

actief kan vertalen naar de praktijk van alledag; 

• samenwerking met het team vasthoudt en verder stimuleert en hieromtrent gerichte 

activiteiten weet te ontplooien; 

• duidelijke kaders schetst en deze ook stelt voor alle betrokken partijen;  

• proces- en resultaatgericht is; 

• zichtbaar is voor leerlingen en ouders en actief deelneemt aan schoolactiviteiten; 

 

Een visionair die: 

• de visie van de Hasselbraam onderschrijft en de school verder weet te profileren en te 

positioneren;  

• zich kan vinden in de pijlers van PlatOO als basis voor denken en doen; 

• doelen en afspraken die verband houden met de visie bewaakt; 

• het pedagogische en het sociale aspect van het onderwijs hoog in het vaandel heeft staan; 

• in de besluitvorming de leercyclus voor een professionele leergroep weet te hanteren;  

 

Een onderwijskundig leider die: 

• als leider een helikopterview heeft; 

• leerkrachten kan ondersteunen in het opbrengstgericht werken; 

• daadkrachtig en resultaatgericht is; 

• plannen en ontwikkelingen koppelt aan financieel beheer en beleid; 
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Waar willen we over 3 jaar staan? 

 

OBS de Hasselbraam heeft zich binnen de gemeente en in de regio verder geprofileerd als school 

waarbij de kernwaarden betrokkenheid, ontwikkeling en eigenheid zichtbaar en voelbaar zijn. We 

willen actief laten zien wie en wat het openbaar onderwijs is en dat zichtbaar is dat wij ons profileren 

als basisschool die midden in de maatschappij staat.  

  

Zelfsturende teams en het onderwijs 

Over drie jaar willen we de ingezette brede organisatiestructuur met ‘gezamenlijke 

verantwoordelijkheid’ volledig eigen gemaakt hebben, waarbij samenwerken en het in hun kracht 

zetten van leraren, geborgd zijn. 

 

Onze visie “Onderwijs Anders” is geïmplementeerd waarbij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen 

aansluit bij het onderwijs dat wij geven door meer groep overstijgend te werken, meer eigenaarschap 

bij leerlingen te leggen en meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.  

 

De directeur heeft zicht op het werken met unit- en expertteams waarbij het eigenaarschap zo dicht 

mogelijk bij de leraar ligt. Er zijn zowel horizontale als verticale overlegvormen en de expertteams 

(rekenen, onderwijs anders, taal/lezen, sociaal/emotioneel) zijn beleidsvoorbereidend bezig. De 

leraren die er werken voelen zich op hun plek doordat ze ingezet worden op hun kracht. Het 

professionele team kent een stevig fundament. 

 

Toegankelijkheid voor alle kinderen staat voorop, waarbij gekeken wordt welk aanbod passend is voor 

iedere leerling. Het aanbod aan begaafde kinderen, zogenoemde excellentie, zal zichtbaar en stevig 

geborgd zijn. Ook de digitale adaptieve leermiddelen zijn niet meer weg te denken in de klassen. 

 

De Hasselbraam zal een waarderingssysteem geïmplementeerd hebben, waar ouder- kind gesprekken 

onderdeel van uitmaken.  

 

Klasse(n)kracht als leidraad voor het samen werken aan sociaal veilige en krachtige klassen is 

geborgd en daardoor is er een sterk pedagogisch klimaat zichtbaar in alle groepen. 

 

Ouders als partners  

Over drie jaar hebben we de relatie en communicatie met ouders nog verder verankerd in ons werken. 

Waarbij het uitspreken van duidelijke verwachtingen tussen de ouders en de school, bijdraagt aan het 

versterken van de visie van de Hasselbraam. We informeren de ouders over onze doelen en zijn 

transparant in onze resultaten. We betrekken de ouders actief in onze ontwikkeling en gaan met onze 

stakeholders in gesprek om de juiste koers te blijven varen. We zien de ouders als educatieve en 

pedagogische partners. 
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Algemene informatie over Obs de Hasselbraam 

• Schoolgids 

• Schoolplan 

• Jaarplan 2019-2020 

• Algemene informatie van de school (bij huidige directeur en CvB van PlatOO) 

• Inspectierapport 2018 

• https://www.dehasselbraamdeurne.nl/ 

 

Algemene informatie over PlatOO 

• Strategisch beleidsplan PlatOO 2016-2020 

• Kwaliteitszorg van PlatOO 

• Begroting 2019 PlatOO 

• Website PlatOO 

 

Faciliteiten 

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. 

Bij potentials zal inzet uren, inschaling en inrichting traject in overleg zijn. 

 

Wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Annemie Martens, bestuurder PlatOO via 

telefoonnummer 06-53 56 91 89. 

 

Wij ontvangen jouw reactie graag uiterlijk 6 januari 2020 via info@platoo.nl  

De eerste ronde gesprekken vinden plaats in week 3.  

 

 

https://www.dehasselbraamdeurne.nl/
http://www.platoo.nl/
mailto:info@platoo.nl

