
Vacature directeur OBS Op Koers (0,8/1,0 fte) 

 

 

Openbare basisschool Op Koers is gevestigd in Varsseveld en heeft daarnaast een nevenvestiging in 

Sinderen. Met 26 personeelsleden geven wij les aan 285 leerlingen, verspreid over de twee locaties 

(Varsseveld 245 en Sinderen 40). OBS Op Koers maakt deel uit van Paraat scholen, een 

samenwerkingsverband tussen de organisaties Reflexis Openbaar Basisonderwijs (7 openbare 

basisscholen in de gemeente Montferland, Oude IJsselstreek en Aalten) en Stichting LIMA (7 RK-

basisscholen, 1 samenwerkingsschool en 1 SBO-school in de gemeente Oost Gelre).  

Voor meer informatie over de school verwijzen wij je naar de website: www.obsopkoers.nl. Meer 

informatie over de ambities van Paraat scholen zijn te vinden in het strategisch beleidsplan, te vinden 

op de website: www.paraatscholen.nl.  

 

Is jouw visie toe aan OBS Op Koers? 

Met ingang van 1 augustus 2020 zijn wij op zoek naar een directeur voor OBS Op Koers. Als directeur 

heb je een duidelijke visie op organisatie- en schoolontwikkeling. Je geeft leiding aan de richting van 

het onderwijs binnen de school, gebaseerd op de missie en onderwijskundige visie van de school, 

met de daarbij behorende vastgestelde kernwaarden. De visie vertaal je samen met het team naar 

handelen en gedrag. Je zorgt samen met team voor een veilig leer- en leefklimaat binnen de school.  

 

Onze ideale directeur 

Als directeur geef je sturing aan ambitieuze vernieuwingsprocessen, bent hierin besluitvaardig en 

houdt de genomen koers aan. Samen met het team zorg je voor de implementatie en borging van 

afspraken en processen. Je bent in staat een klimaat te creëren en behouden waarin medewerkers 

zich gestimuleerd voelen en verantwoordelijkheid nemen. Je stimuleert initiatieven vanuit het team.  

Vanuit jouw coachende leiderschapsstijl draag je zorg voor de verdere totstandkoming van een 

professionele cultuur en een lerende organisatie. Je hebt de drive om medewerkers zich individueel 

als ook in samen verder te laten ontwikkelen.  

Door jouw openheid, duidelijkheid en belangstelling ben je laagdrempelig in het contact met zowel 

ouders, leerlingen als teamleden. Je bent een verbindende directeur en naar buiten toe het ‘gezicht’ 

van de school. Ouders, leerlingen en teamleden voelen zich gezien en gehoord bij jou.  

Onze ideale directeur is daadkrachtig en ondernemend, maar beschikt ook over een gezonde dosis 

humor en enthousiasme. Je hebt de intentie om je voor langere tijd aan de school te verbinden.  

 

Welke achtergrond neem je mee? 

Bij voorkeur heb je ervaring als schooldirecteur binnen een school van vergelijkbare grootte. Echter 

nodigen wij andere kandidaten met een duidelijke visie op onderwijs én met leidinggevende ervaring 

ook van harte uit om te solliciteren. Daarnaast is ervaring met organisatie- en teamontwikkeling een 

harde eis.  

 

Aanbod 

Wij bieden een uitdagende functie op een school die volop in ontwikkeling is. Inschaling is conform 

CAO PO.  

http://www.obsopkoers.nl/
http://www.paraatscholen.nl/


Enthousiast? 

Je kunt jouw sollicitatie tot uiterlijk vrijdag 13 maart a.s. versturen aan Nina Westervelt, Hoofd 

Personeel en Organisatie, via Nina.Westervelt@paraatscholen.nl.  

Heb je nog inhoudelijke vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op met Nina Westervelt of 

Frans Stieber (algemeen directeur/bestuurder) via 0315-215009.  

 

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee sollicitatieronden met een afvaardiging van de 

selectiecommissie: algemeen directeur/bestuurder, hoofd P&O, leden van de MR (personeels- en 

oudergeleding) en een directeur van een andere Paraat school. De selectiegesprekken vinden plaats 

op dinsdagavond 24 maart of donderdag 26 maart.  

Wij vragen kandidaten om rekening te houden met deze data.  
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