Voor de W.A. Scholtenschool, een openbare basisschool met ongeveer 90 leerlingen, gevestigd in
Foxhol, zijn wij op zoek naar een:

Directeur (0,7 fte)
De W.A. Scholtenschool is een dorpsschool in beweging! De school biedt plaats aan alle kinderen,
ongeacht hun religieuze achtergrond of levensbeschouwing. Wederzijdse tolerantie en acceptatie
zijn hierbij sleutelbegrippen. De school is een veilige dorpsschool met een uitdagend en kansrijk
leerklimaat, waar kinderen samen werken aan hun eigen ontwikkeling en waar rekening wordt
gehouden met verschillen tussen de individuele kinderen.
In 2012 is de school verhuisd naar het Multifunctioneel Centrum. Het buitenterrein rondom het MFC
is ingericht volgens de principes van natuurlijk spelen en biedt de kinderen uitdagingen om te
onderzoeken en ontdekken.
De school maakt deel uit van Stichting Ultiem, Openbaar Basisonderwijs binnen Hoogezand –
Sappemeer. De Stichting heeft 9 openbare scholen in Foxhol, Kropswolde, Hoogezand en Sappemeer
en wordt aangestuurd door een College van Bestuur. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het
bestuur, alsmede op de uitvoering van taken die binnen het stafbureau worden verricht.
Het bestuur, het schoolteam, de MR en de ouderraad van de W.A. Scholtenschool zoeken een
verbindende directeur die werkt volgens de uitgangspunten van onze school, die een prettige
werksfeer kan creëren en duidelijkheid schept. Een directeur die de relatie durft aan te gaan en
betrokkenheid een waardevol begrip vindt. U geeft kinderen, ouders en het team een welkom
gevoel. Transparante communicatie, zowel naar medewerkers als naar ouders is belangrijk, waarbij
factoren als serieus, humor, vertrouwen en begrenzen in balans zijn.
Voor de nieuwe schooldirecteur is een belangrijke rol weggelegd in het bovenschools directieteam.
Naast het adviseren van het College van Bestuur, ligt de focus op het creëren van meerwaarde voor
het zijn van één stichting. Het vanuit meerdere belangen kunnen denken en handelen en op een
proactieve wijze bijdragen leveren op stichtingsniveau is van groot belang. Om deze reden kijken we
ook specifiek naar het analytisch vermogen en de kwaliteit om kritisch te denken bij de nieuwe
directeur. De nieuwe schooldirecteur moet het vermogen hebben om de verbinding op te zoeken en
compromissen te sluiten op een manier zodat zowel de W.A. Scholtenschool als de Stichting Ultiem
goed gepositioneerd worden.

Onze toekomstige directeur:
• heeft een afgeronde opleiding schoolleider primair onderwijs
• beschikt over leidinggevende ervaring in het primair onderwijs
• kan een duidelijke koers uitzetten naar kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs
• kan de visie op het onderwijs omzetten naar de praktijk
• zet de weg van ingezette onderwijskundige ontwikkelingen voort en
• is voorstander van openbaar onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat onze toekomstig directeur:
• blij wordt van en is tussen kinderen, waarbij ieder kind een kans krijgt om te groeien en zich te
ontwikkelen
• kinderen en ouders een welkom gevoel geeft
• respectvol is en veiligheid en vertrouwen biedt naar kinderen, ouders en leerkrachten, waarbij
openheid, samenwerking en transparante communicatie kernwoorden zijn
• kernkwaliteiten van de leerkrachten optimaal kan benutten en inzetten binnen de school
• inspirerend leiding kan geven aan een autonoom functionerend team
• daadkrachtig en zichtbaar is in de school
• kennis heeft van de actuele ontwikkelingen rondom passend onderwijs
• in- en externe contacten onderhoudt en daadkrachtig en zichtbaar is in de vertegenwoordiging
van de school
• er voor zorgt dat de W.A. Scholtenschool in beweging blijft!
Wij bieden:
- een enthousiast team en energieke kinderen
- een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving
- salaris in schaal DA conform de CAO Primair Onderwijs
- benoeming voor bepaalde tijd met het uitzicht op onbepaalde tijd
Meer informatie
U kunt uw sollicitatie, per e-mail, tot 7 december 2018 richten aan:
Stichting Ultiem, Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer,
t.a.v. Simone Jager, afd. P&O, E-mail: simonejager@ultiemonderwijs.nl
Voor informatie over de school kunt u contact opnemen met Marian Bakker, bestuurder Stichting
Ultiem. Tel: 06-53173965 of E-mail marianbakker@ultiemonderwijs.nl.
Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Simone Jager, Tel. 06-11866288 of
E-mail simonejager@ultiemonderwijs.nl.
De 1e en 2e gesprekken zijn gepland op 8 januari 2019 en 22 januari 2019.
Het betreft een gelijktijdige interne en externe werving en een assessment zal onderdeel zijn van de
selectie procedure.

