Voor de Theo Thijssenschool, één van de openbare basisscholen van Stichting Ultiem, gevestigd in de
wijk Vosholen in Hoogezand, zijn wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk per 1 februari 2021, op zoek naar een

Directeur (1,0 fte)
De Theo Thijssenschool is een openbare basisschool, waar kinderen zo goed mogelijk worden
voorbereid op deelname aan de maatschappij. De school is 'de samenleving in het klein', waar
kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen.
De leeromgeving biedt structuur en duidelijkheid, kwalitatief goed onderwijs en een breed en passend
aanbod, zodat het beste in elk kind naar boven wordt gehaald. In een sfeer van openheid en
vertrouwen gaan we op de Theo Thijssenschool respectvol met elkaar en onze omgeving om.
Het motto van de school is: "Thuis op de Theo Thijssen"!
Op de Theo Thijssenschool vinden we een brede ontwikkeling van de leerlingen belangrijk. We hebben
hoge verwachtingen en vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen.
Voor iedere leerling stellen we uitdagende doelen. Onze koers is gericht op wat leerlingen nodig
hebben om effectief en met plezier te leren. Een flexibel team van professionals stemt de taken zo
goed mogelijk af op de behoeften van de leerlingen. Belangrijke uitgangspunten zijn welbevinden en
veiligheid, structuur, ontwikkeling en waardering.
In 2019 is in de wijk Vosholen een nieuw kindcentrum in gebruik genomen. De Theo Thijssenschool is in dit
kindcentrum gevestigd, naast een school voor katholiek basisonderwijs, een kinderopvang- en BSOorganisatie. De Theo Thijssenschool heeft momenteel bijna 330 leerlingen, verdeeld over 15 groepen.
Het team bestaat uit 27 enthousiaste collega’s, aangestuurd door een directeur.
De Theo Thijssenschool maakt deel uit van Stichting Ultiem, die het openbaar basisonderwijs binnen de
gemeente Midden-Groningen in Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Foxhol, Harkstede, Kolham en
Kropswolde vorm geeft. Ultiem is sinds 2018 een zelfstandige stichting en wordt aangestuurd door een
College van Bestuur. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, alsmede op de uitvoering
van taken die binnen het stafbureau worden verricht.
Wegens het vertrek van de huidige directeur zoeken wij voor de Theo Thijssenschool een nieuwe
daadkrachtige en samenwerkingsgerichte directeur, voor wie transparante communicatie naar
medewerkers, collega’s, ouders en verzorgers in het kindcentrum vanzelfsprekend is.
We komen graag in contact met een verbindende en betrokken directeur, die focus, vertrouwen,
humor én begrenzen met elkaar in balans weet te houden.
Voor de nieuwe schooldirecteur is een belangrijke rol weggelegd in het bovenschoolse directieteam.
Naast het adviseren van het College van Bestuur, ligt de focus op het creëren van meerwaarde voor
het zijn van één stichting met 11 scholen. Het vanuit meerdere perspectieven en belangen kunnen
denken en handelen en op proactieve wijze bijdragen aan de verdere professionele opbouw van de
stichting is ook belangrijk. Derhalve kijken we specifiek naar het analytisch vermogen en de kwaliteit om
kritisch te denken bij de nieuwe directeur.
Wij vragen:
•
Afgeronde opleiding schoolleider primair onderwijs en geregistreerd staan in het RDO
•
Beschikken over leidinggevende ervaring in het primair onderwijs
•
Actuele kennis hebben van ontwikkelingen aangaande kwalitatief, toekomstgericht en passend
onderwijs
•
De koers kunnen voortzetten met betrekking tot ingezette onderwijskundige ontwikkelingen
•
Bereid zijn de ingezette ontwikkelingen rondom de begeleiding van hoogbegaafdheid
(bovenschoolse plusklas op onze locatie) en leerlingen die extra zorg behoeven (eigen leerlijn)
verder te ontwikkelen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visie hebben op leiding geven aan het team en het stimuleren van een professionele werksfeer
Leerkrachten stimuleren mee te denken over de ontwikkelingen binnen de school (schoolplan,
onderwijskundige ontwikkelingen, zorgstructuur)
Hierin ambitieuze doelstellingen weten te behalen in de praktijk
Voorstander zijn van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Daadkrachtig en zichtbaar zijn in de school en enthousiasme tonen
Inspirerend en respectvol zijn voor teamleden, kinderen en ouders
Oog hebben voor welbevinden en veiligheid van teamleden, kinderen en ouders
Blij worden van kansen voor kinderen, zodat zij kunnen groeien en zich ontwikkelen
Zorgdragen dat de Theo Thijssenschool een duidelijk en onderscheidend profiel krijgt.

Wij bieden
•
een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving
•
salaris in schaal D12 conform de CAO Primair Onderwijs
•
benoeming voor bepaalde tijd met het uitzicht op onbepaalde tijd
Meer informatie
U kunt uw sollicitatie, per mail, tot 9 september 2020 richten aan
Stichting Ultiem,
t.a.v. Simone Jager, afd. P&O
E-mail: simonejager@ultiemonderwijs.nl
Voor informatie over de school en de procedure kunt u contact opnemen met Simone Jager,
per telefoon 06-11866288 of e-mail simonejager@ultiemonderwijs.nl
De 1e en 2e gesprekken zijn gepland op 21 september en 29 september 2020.
Het betreft een gelijktijdige interne en externe werving en een assessment zal onderdeel zijn van de
selectieprocedure.

