Stichting Allure is een ambitieuze onderwijsorganisatie bestaande uit vijftien
openbare basisscholen in de West-Friese gemeenten Medemblik, Koggenland en
Opmeer. Stichting Allure is een organisatie met een open, prettige, betrokken en
nuchtere West-Friese leer- en werksfeer.
Samen met de directeuren en schoolleiders van de 15 scholen en ondersteund door
het bestuursbureau, wordt invulling gegeven aan alles wat voor passend en
kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs nodig is. De 200 medewerkers verzorgen
met grote betrokkenheid het onderwijs voor ± 1800 leerlingen.
Voor één van onze scholen, OBS De Plaats (ca. 160 leerlingen) in Abbekerk zijn wij
voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 op zoek naar een

Directeur (m/v) (ca. 0,6 wtf)
De Plaats is een actieve school, centraal in het dorp, waar kinderen en hun
ouders/verzorgers worden betrokken bij het leerproces om zelfstandig,
gemotiveerd samen te leren en werken in een rijke leeromgeving, waarbij de
werkelijke leefwereld een grote rol speelt (ontwikkelingsgericht en thematisch
onderwijs).
De directeur die wij zoeken herkent zich in het volgende profiel:
-

geeft leiding op basis van een heldere onderwijskundige visie, met daadkracht
en integriteit;

-

is enthousiast, ondernemend en inventief;
is in staat sturing te geven aan ingezette veranderingsprocessen en
kwaliteitsbeleid en werkt resultaatgericht;
organiseert samen met het team een uitdagende en stimulerende
leeromgeving;
betrekt het team actief en effectief bij besluitvormingsprocessen;
is in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gemotiveerd,
geïnspireerd en gewaardeerd voelen;

-

is op de hoogte van relevante ICT ontwikkelingen en bijbehorende digitale
hulpmiddelen;
straalt pedagogisch optimisme uit, kan relativeren, is laagdrempelig in contact
en bezit gevoel voor humor;
bezit een grote betrokkenheid bij de kinderen, ouders en activiteiten op de
werkvloer en maakt hierbij verbinding met de dorpscultuur.

Wij bieden de directeur:
-

een enthousiast team en betrokken ouders;
goede ondersteuning bij de randvoorwaarden die nodig zijn om de
school goed te laten functioneren;
een organisatie die ontwikkelingsgericht is en kansen biedt;
een enthousiast en betrokken directieteam waar hij/zij lid van wordt.

Inschaling volgens de CAO PO.
Voor inlichtingen over de schoolorganisatie kunt u terecht bij de
personeelsfunctionaris Dick ten Brinke; telefoon 0226-357230 of e-mail:
d.tbrinke@akorda.nl
Sollicitatiebrieven voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunnen tot uiterlijk
10 september 2018 uitsluitend digitaal (e-mail) worden gestuurd naar
info@stichtingallure.nl ter attentie van mevrouw G.J.O. (Odette) Meskers
(directeur-bestuurder). De sollicitatiecode, opgenomen in de CAO PO, is van kracht.

