Stichting OOH
Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) is het bevoegd gezag van vijf
openbare basisscholen met in totaal bijna 1300 leerlingen, die begeleid
worden door ruim 125 medewerkers. Eigenaarschap, ambitie en samenwerken
(aan eigenheid) zijn de kernwaarden zoals die in het strategisch beleidsplan
2015-2019 worden genoemd. Diversiteit is een van de pijlers onder het
openbaar onderwijs. De vijf scholen van het OOH zijn onderling verbonden,
maar koesteren ook hun eigen identiteit. OOH heeft een professioneel functionerend directieteam. Vanuit het bestuursbureau OOH
worden de scholen ondersteund op diverse terreinen zoals administratie, financiën en beheer en huisvesting. De scholen zijn divers, goed
en modern ingericht en vallen allen onder het basisarrangement van de inspectie. Onze scholen staan midden in de wijk. Zij fungeren als
ontmoetingsplek en we zoeken waar mogelijk samenwerking met organisaties in de wijk. De directeuren werken intensief samen. Er is een
hoge onderlinge betrokkenheid op de kwaliteit van de scholen. Gezamenlijk nemen we in het DIRO (directieoverleg) verantwoordelijkheid
voor hoogwaardige kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen. Een directeur in OOH krijgt een portefeuille waarvoor hij/ zij primair
verantwoordelijk is. Gezamenlijk bewaken we hierin het proces. Als directies werken we hierin samen als een team. De Stichting speelt
een belangrijke rol bij het samenwerkingsverband Profi Pendi en bij de Lokale Educatieve agenda (LEA) in Houten. Voor meer informatie
verwijzen we naar onze website www.oo-h.nl waar je ook meer informatie vindt over de school en de andere scholen van de stichting. De
stichting heeft een:

VACATURE ABC SCHOOLLEIDER
DE BIJENKORF

De Bijenkorf
De Bijenkorf is een openbare school met ongeveer 160 leerlingen in Houten noordwest. Het onderwijs op de Bijenkorf wordt afgestemd op
de basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie. Hiermee worden de fundamenten gelegd voor het verdere leven van
de kinderen. Vanuit het werken in jaargroepen krijgen de verschillen tussen kinderen in het onderwijs gestalte middels groepsplannen.
Er wordt daarbij gestreefd naar het hoogst haalbare voor ieder kind. Naast aandacht op cognitief gebied wordt aandacht besteed aan de
sociale emotionele en creatieve ontwikkeling. Dit wordt regelmatig groep doorbrekend gedaan.
De school kenmerkt zich door:
• een gedreven en enthousiast team van een vijftiental medewerkers;
• een actieve ouderpopulatie;
• een school waarbij samenwerken hoog in het vaandel staat;
• een school met oog voor talentontwikkeling.
De Bijenkorf is op zoek naar een directeur die:
• buiten de stichting vandaan komt.
• ervaring heeft als schooldirecteur en zelf voor de groep heeft gestaan
• met een duidelijk doel voor De Bijenkorf kiest.
• humor en gezelligheid heeft.
• aanwezig is en zijn team ziet
• een duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt is voor ouders en personeel
• personeel kan inspireren en motiveren
• het team betrekt bij ontwikkelingsproces en besluitvorming (bottom up)
• met een team richting kan geven aan het onderwijs
• sturing kan geven aan vernieuwingsprocessen en de implementatie en borging van die processen
• de school op de kaart kan zetten (PR)
• keuzes durft te maken in personeels- en financieel management
• het team van directeuren versterkt met analytisch vermogen en -besluitvaardigheid.
Procedure:
Solliciteren kan tot 27 april 2018 (info@oo-h.nl, t.a.v. Mevr. A. Smits)
De eerste gesprekken zijn gepland half mei 2018.
Ingangsdatum aanstelling: 01-08-2018 of zo spoedig mogelijk daarna.

