Profiel van de school:
Kindcentrum Kloosterveen ligt centraal in de wijk Kloosterveen. Wij bieden Daltononderwijs
en kinderopvang. Ons deskundige en enthousiaste team zorgt ervoor dat bijna 600
kinderen zich iedere dag weer welkom voelen. Wij staan voor goed onderwijs en goede
kinderopvang in een veilige sfeervolle omgeving met de kernwaarden van het
daltononderwijs als basis.
Kindcentrum Kloosterveen is onderdeel van Plateau Integrale Kindcentra. Plateau is de
overkoepelende organisatie voor openbaar onderwijs en opvang in Assen.
Profiel van de adjunct directeur:
Als adjunct directeur geef je samen met de directeur leiding aan de ontwikkeling van het
onderwijs, de organisatie en de teamleden. Je bent een actieve sparringpartner op het
gebied van beleidsontwikkeling. Leerlingenzorg is een specifiek aandachtsgebied voor de
adjunct directeur. Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor het team, leerlingen, ouders
en omgeving en vervangt de directeur bij afwezigheid. Je bent zichtbaar en aanspreekbaar
en communiceert met tact en hebt doorzettings- en relativeringsvermogen. Je toont
leiderschap, stimuleert, inspireert en geeft vertrouwen. Je bent rustig, evenwichtig en
analytisch sterk.
De voormalige adjunct directeur heeft de overstap gemaakt naar directeur binnen
Plateau, daarom zoeken wij per 1 augustus 2018 een nieuwe
Adjunct-directeur
Wij bieden:
• Een boeiende managementfunctie in een organisatie die in beweging is en waar
veel ruimte is voor professionele ontwikkeling
• Een unieke kans om in een gemotiveerd team mee te werken aan de verdere
ontwikkeling van het Daltononderwijs in een mooi modern schoolgebouw
Wij zoeken iemand met ruime onderwijservaring en bij voorkeur met een
afgeronde opleiding Schoolleider, leidinggevende ervaring en kennis van of
ervaring met Daltononderwijs. En die verder :
• een visie heeft op onderwijs en op Daltononderwijs in het bijzonder
• theoretische en praktische kennis heeft op het gebied van onderwijsvernieuwing
en leerlingenzorg
• kan leidinggeven aan professionals binnen het onderwijs
• een team kan stimuleren om ingezette veranderingen succesvol vorm te geven en
te borgen
• medewerkers kan begeleiden en stimuleren in hun professionele ontwikkeling
• zelfstandig daadkrachtige beslissingen kan nemen en taken kan delegeren
• effectief kan communiceren, zowel met leerlingen en ouders als met collega’s

Meer weten?
Voor informatie over de school kun je kijken op website van de school :
www.obs-kloosterveen-assen.nl.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Jantje Lammers, directeur van de
school, tel. 0592 – 820 560.
Geïnteresseerd?
Je kunt je sollicitatiebrief incl. CV tot 18 juni a.s. sturen naar directie@obs-kloosterveenassen.nl. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 26 juni 2018.
Arbeidsvoorwaarden
De betrekkingsomvang van deze vacature is bij voorkeur WTF 1,0 waarvan 0,4 fte voor
directietaken, aangevuld met lesgevende taken. Salariëring adjunct-directeur schaal AB
cao PO.
Een assessment kan onderdeel van de procedure zijn.

