Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt wegens
promotie van de vorige adjunct-directeur per 1 januari 2018 voor obs ’t Joppe in NieuwVennep een

Enthousiaste adjunct-directeur M/V
voor 4 of 5 dagen (0,8 / 1,0 wtf)
Informatie over de school
Obs ‘t Joppe is een openbare basisschool in de wijk Getsewoud-Zuid te Nieuw-Vennep,
gemeente Haarlemmermeer. De school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Haarlemmermeer en is een van de 22 scholen van deze stichting.
Obs ‘t Joppe telt zo’n 800 leerlingen en het team bestaat meer dan vijftig leden. Obs ’t Joppe
beschikt sinds maart 2017 over een eigen BSO, Buutvrij, welke onderdeel uitmaakt van
SOKS.
De school kenmerkt zich o.a. door het open karakter, een gedegen structuur, heldere
communicatielijnen en het oog en de zorg voor zowel kinderen alsook ouders en het team. Er
worden hoge eisen gesteld aan de leerlingen, leerkrachten en directieleden. De voordelen van
schaalgrootte worden gecombineerd met de kracht van het kleinschalige en persoonlijke
aandacht. In de komende jaren zal de school stabiliseren of licht krimpen als gevolg van een
kleiner aanbod van leerlingen.
De adjunct-directeur die wij zoeken, is een leidinggevende die:
• Ervaring heeft in het Primair Onderwijs;
• Een cursus heeft gedaan op het gebied van schoolleiders PO, dan wel bereid is deze te
volgen;
• In staat is met een helikopterview naar de school te kijken;
• De persoonlijke aandacht verder weet te ontwikkelen/vast te houden;
• Visie op onderwijs heeft;
• Organisatorisch sterk is, kan samenwerken, goed kan plannen en delegeren en
overzicht heeft;
• Het beste uit mensen naar boven weet te halen;
• Leiding kan geven aan onderwijskundige processen;
• Mensen aanspreekt op hun functioneren, verantwoordelijkheden en kwaliteiten;
• Daadkrachtig, flexibel en stressbestendig is;
• Zich kan verplaatsen in de beleving van zowel kind. Leerkracht als ouder;
• Humor heeft.
Wij bieden:
Een directiefunctie binnen een enthousiast managementteam op een school met een prettige
werksfeer, gemotiveerde collega’s, leuke kinderen en betrokken ouders in een ondernemende
organisatie.

Salariëring
Aanstelling in een adjunct-directeursfunctie conform CAO PO in schaal AB
Nadere informatie over de functie en de profielschets is verkrijgbaar bij Heidi Witjes,
directeur van de school. (tel. 0252-689098, email directie@obsjoppe.nl of door het bezoeken
van de website van de school www.obsjoppe.nl )
Sollicitatie
U kunt uw sollicitatiebrief, voorzien van een duidelijk C.V., voor 2 november 2017 richten
aan obs ‘t Joppe, t.a.v. mevr. Witjes, Vossestein 15, 2151 KK te Nieuw-Vennep of e-mailen
naar directie@obsjoppe.nl .
Gesprekken zijn gepland in week 46.
Bij gebleken gelijkwaardigheid, gaat de voorkeur uit naar een mannelijke adjunct-directeur.
Mensen zonder ervaring in het primair onderwijs, als ook mensen die slechts vanuit een WW-verplichting
willen solliciteren, worden gevraagd dit niet te doen. Hun eventuele reactie wordt niet in behandeling
genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

