
 

 

 

 

Heb jij het lef een nieuwe uitdaging aan te gaan? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Voor openbare basisschool ’t Vierspan zoekt Stichting Present een ervaren directeur 

(0,8 – 1,0 fte)      

Obs ‘t Vierspan 

Obs ’t Vierspan is een basisschool in Grootebroek/Bovenkarspel.  De school heeft in totaal 
350 leerlingen verdeeld over drie locaties: Klim-Op, Wendel en Woud. Deze locaties zijn per 
1 augustus 2018 gefuseerd tot de huidige basisschool. Binnen het geheel van 't Vierspan 
ontwikkelt iedere locatie een eigen onderwijskundige identiteit. 

Het team bestaat uit ruim 30 enthousiaste en gemotiveerde personeelsleden.   

Voor obs ’t Vierspan zijn wij op zoek naar een inspirerende, stimulerende en verbindende 
directeur die vanaf de zomervakantie aan onze basisschool leiding kan geven. 

 't Vierspan is een openbare basisschool; een school waar iedereen zich thuis moet voelen; 
een school waar iedereen in een fijne en veilige sfeer tot zijn recht mag komen.  

In en rondom obs ’t Vierspan streven we naar een klimaat waarin kinderen, ouders en team 
zich gewaardeerd en gekend voelen. Een school waar rekening wordt gehouden met 
verschillen in aanleg en karakter en waar voor alle betrokkenen voorwaarden worden 
gerealiseerd om een passende en optimale ontwikkeling door te maken. We halen eruit wat 
erin zit!  

De nieuwe directeur moet leiding kunnen geven aan het realiseren van deze voorwaarden 
door te inspireren, te luisteren, besluiten te nemen en vooral door vertrouwen te geven. 

Met ingang van 1 augustus 2019 wordt een vestiging van kinderopvang ondergebracht in 
locatie Woud. 

 

Wie zoeken wij? 



 

 

Wij zoeken een directeur die: 

- De doelstelling van het openbaar onderwijs onderschrijft en actief uitdraagt  
- Leidinggevende ervaring heeft in het (primair) onderwijs 
- Passie heeft voor de ontwikkeling van mensen 
- Beschikt over natuurlijk leiderschap 
- Lef en maatschappelijk ondernemerschap toont 
- Effectief en open communiceert en daarmee mensen verbindt en grenzen aangeeft 
- Belangstellend is en vertrouwen geeft 
- Een sterk analytisch vermogen heeft en duidelijk is in vervolgacties 
- Delegeert wat kan en besluiten neemt waar het moet 
- Daadwerkelijk op de drie locaties aanwezig is en daarmee het gezicht naar buiten wil 

zijn 
- Affiniteit heeft met ICT en kennis van de in het onderwijs gangbare programma’s 

 

We zoeken voor obs ‘t Vierspan een directeur die op een proactieve wijze deelneemt aan 
het directieberaad van Stichting Present en daarmee een positieve bijdrage levert op 
stichtingsniveau. Om deze reden vinden we het van belang dat de nieuwe directeur over de 
eigen situatie heen kan kijken en de kwaliteit heeft om snel te analyseren en kritisch te 
denken.  

 

Wie zijn wij? 

Stichting Present is het bevoegd gezag van 8 basisscholen op 12 locaties in West Friesland. 
Als missie hebben we bepaald: 

Present: met passie de toekomst in 
 

Drie aspecten komen hierin aan het licht: 

1. Stichting Present. Een unieke stichting met een unieke historie, met unieke mensen 

die werken op unieke scholen. Een stichting, die zich in de toekomst meer gaat 

profileren.  

2. Passie. Onderwijs op een Present-school kan niet zonder passie, zonder 

betrokkenheid op kinderen, zonder een goede teamsfeer, zonder een positieve 

instelling, zonder een bewuste keus om met mensen om te gaan (kinderen, collega’s 

én ouders) en ook niet zonder een gevoel van trots  

3. Toekomst. We ontwikkelen kinderen voor een toekomstige plek in passend 

vervolgonderwijs. En daarom zijn we resultaat- en opbrengstgericht, want we willen 

bij onszelf en onze leerlingen “eruit halen wat erin zit”.  

 



 

 

Bovenstaande missie hebben we samengevat in de onderstaande visie:  

 

a. Lef. Binnen Present durven we onze professionals ruimte te geven.  

b. Open: Elke leerling is welkom op een Present-school en iedere bevoegde leerkracht 

mag op een Present-school lesgeven.  

c. Divers. Kinderen zijn verschillend en dus is er binnen een Present-school ruimte voor 

diversiteit.  

d. Samen. We benutten de kracht van samen, juist omdat we in teams op scholen 

werken en onze leerlingen willen voorbereiden op een toekomst buiten de school.  

e. Dynamisch. Onderwijs is een dynamische werkomgeving, er komen veel 

ontwikkelingen op ons af.  

f. Veilig. Veiligheid is een heel belangrijke voorwaarde om je als kind positief te 

ontwikkelen, maar ook om als leerkracht en medewerker goed te kunnen 

functioneren.  

Stichting Present heeft ene klein en efficiënt werkend stafbureau. De stichting laat veel 
beleidsvrijheid en autonomie bij de afzonderlijke scholen, maar kent een hoge mate van 
onderlinge betrokkenheid en samenwerking.  De platte organisatie zorgt voor korte lijnen en 
heldere besluitvorming. Present is sterk in het maken van efficiënte werkafspraken; intern 
maar ook met externen. Elke school van Present wordt ondersteund door een 
administratieve kracht. Elke locatie kent een locatieverantwoordelijke. Over eventuele extra 
ondersteuning vindt overleg plaats.  

Praktische informatie 

Informatie 

Meer informatie is te krijgen bij het bestuursbureau, tel.nr. 0228-523857. 

 

Belangstelling 
Wanneer deze vacature jou aanspreekt, kun je je brief en CV sturen naar: 
Stichting Openbaar Onderwijs Present, De Middend 104-108, 1613 KZ  Grootebroek of via  
e-mail: info@openbaaronderwijspresent.nl 

We zien je reactie graag uiterlijk 10 juni tegemoet.  

De procedure 
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 17 juni 2019. 
Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. 


