
 

 

 

Functieprofiel 
 

Directeur voor openbare basisschool ’t Einder 

(0,8 – 1,0 fte)  
 

Een communicatief sterke en betrokken verbinder die de visie kan omarmen en 

versterken richting de toekomst. 
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Algemeen | PlatOO 
Stichting PlatOO is een onderscheidend en innovatief schoolbestuur met 14 scholen voor openbaar en 

algemeen toegankelijk onderwijs in de regio zuidoost Brabant. Onderscheidend in kwaliteit, maar ook 

in transparantie en tolerantie. We hechten waarde aan de inbreng van ouders en ouderbetrokkenheid 

vanuit educatief partnerschap. 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.  

     

School | Obs ‘t Einder 

Obs ‘t Einder is een openbare basisschool in Gemert. In de omgeving van de school en de wijk is veel 

ruimte voor kinderen om te spelen. Recent heeft de school een nieuwe uitstraling gekregen in logo en 

interieur, passend bij de visie van de school. ‘t Einder telt op dit moment 246 leerlingen en werkt in 

leerstofjaargroepen. Naast de klaslokalen wordt door leerlingen gebruik gemaakt van de vele extra 

ruimtes die het gebouw kent om het onderwijsproces te ondersteunen.   

 

Visie van onze school | leren met betekenis 

“Ik vind leren leuk” 

 

Op ’t Einder worden kinderen gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, zelfbewuste 

en respectvolle mensen. Het team streeft naar een open karakter waardoor kinderen in een sfeer van 

veiligheid en geborgenheid kunnen groeien. Hierbij is de relatie leerkracht-leerling(-ouder) van 

wezenlijk belang.  

We zorgen ervoor dat onze instructies duidelijk, krachtig en uitdagend zijn. De leerkracht is tevens 

ondersteunend, coachend en stuurt en begeleidt kinderen. Bovendien leren kinderen ook van en met 

elkaar op ’t Einder. De belevingswereld van het kind wordt ook betrokken bij het totale leerproces. 

Hierdoor wordt leren leuk en betekenisvol. 

 

Vanuit de missie en visie werkt de school op basis van vijf pijlers. Deze pijlers vormen de 

voorwaarden voor het mogelijk maken van de doelen zoals we ons deze stellen. Ze 

zijn onlosmakelijk verbonden en een leidraad voor ons onderwijs en de wijze waarop 

we met elkaar omgaan. De vijf pijlers zijn: 

 

Welbevinden  Samenwerken  Eigenaarschap 

  Betrokkenheid  Talentontwikkeling 
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Wat voor directeur zoekt ’t Einder | communicatief en verbindend 

Een onderwijskundige en inspirerende leider die: 

● mensgericht is, de rol van teamspeler vervult met sociale verbondenheid, daadkracht, 

leiderschap en assertiviteit; 

● transparant communiceert, kadert en het overzicht bewaakt; 

● samenwerking in het team bevordert door gerichte activiteiten te ontplooien;  

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

● inspireert en verbindt met enthousiasme en empathie en collega’s in hun kracht zet om 

werkplezier te ervaren en eigenaarschap te pakken; 

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

● laagdrempelig is, open en toegankelijk en tegelijkertijd overwicht weet te houden voor onder 

andere kinderen en ouders; 

● een positieve uitstraling heeft en de school nog meer op de kaart kan zetten; 

● het als een uitdaging ziet om intensief samen te werken met onze interne geledingen 

(activiteitencommissie/klankbordgroep en MR) en BSO en peuterspeelzaal. Het belang 

onderschrijft om netwerken binnen en buiten de gemeente te onderhouden en deze partijen 

aan zich weet te binden en boeien; 

● samen met het team de ingezette koers voortzet met positief leiderschap en buiten de 

gebaande paden kan denken; 

● oog heeft voor en kritisch is op de ontwikkelingen binnen het onderwijs en waar passend deze 

onderwijsvernieuwing actief kan vertalen naar de praktijk van alledag; 

● ruime ervaring heeft binnen het onderwijs en plannen en ontwikkelingen koppelt aan financieel 

beheer en beleid en deze borgt. 

 

Waar staan we over 3 jaar? | talentontwikkeling en leer-kracht 

OBS ’t Einder is een school waar we werken vanuit een onderwijskundige visie waarin toegankelijkheid 

van alle kinderen voorop staat. Schoolbrede onderwijsplannen beschrijven duidelijk een 

gedifferentieerd aanbod voor alle kinderen. Als je door de school loopt, is er een doorlopende lijn en 

afgestemde aanpak van onderwijs zichtbaar. Talentontwikkeling, coöperatief leren en 

groepsoverstijgend werken worden hierbij als speerpunten ingezet. De teamleden werken vanuit 

werkplezier en hebben een coachende houding t.o.v. de leerlingen, zodat deze leerlingen steeds meer 

eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling.  

 

Het team werkt vanuit een gezamenlijke missie en visie op een professionele manier aan haalbare en 

nieuwe ontwikkelingen. Hierbij maken we optimaal gebruik van onze leer-kracht. Leerkrachten staan in 

hun kracht en ieders kwaliteit wordt zoveel mogelijk benut. We werken met expertteams die 

beleidsvoorbereidend bezig zijn. 

 

Ook hebben we ons binnen de gemeente Gemert-Bakel als unieke openbare en toegankelijke school 

geprofileerd met een sterk en breed onderwijsaanbod en hebben we een uitstekende samenwerking 

met onze samenwerkingspartners zoals BSO, peuterspeelzaal, maar ook met kernpartners waar we 

onze expertise halen. 
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Wat bieden we? | lef en betrokkenheid 

PlatOO is een organisatie die diversiteit stimuleert en verbinding tussen collega’s en de omgeving 

aanmoedigt. Je krijgt ruimte om mee te denken en je verder te ontwikkelen. Inschaling van deze 

functie vindt plaats conform de CAO primair onderwijs (schaal D12) met recht op een 

eindejaarsuitkering en 428 uur vakantie per jaar op basis van een fulltime dienstverband. Het is een 

tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast na één jaar bij goed functioneren. Daarnaast kent PlatOO 

een bedrijfsfitnessregeling, fietsplan/leasefiets en flexibele werktijden.    

 

Meer weten? | word jij onze nieuwe collega 

Wil je meer weten over deze interessante functie, neem dan contact op met Sultan Solak, bestuurder 

PlatOO, tel. 06-21 14 65 29. Reageren kan met een motivatiebrief en cv via vacatures@platoo.nl 

uiterlijk 11 april. De eerste gespreksronde vindt plaats op maandagavond 17 april en de tweede 

gespreksronde op woensdagavond 19 april.   

mailto:vacatures@platoo.nl

