Onze school
’t Gijmink is een openbare daltonschool in
Goor. Er werken 11 leerkrachten die het
onderwijs verzorgen aan ruim 130 leerlingen in
een modern, functioneel gebouw.
De school is een plek waar veiligheid,
vertrouwen en openheid voorop staat. SWPBS
speelt een grote rol binnen de school.
Voor het oefenen van de basisvaardigheden
van rekenen en taal wordt er gewerkt met
Snappet, waarmee leerlingen op eigen niveau
de leerstof kunnen verwerken.
De kernwaarden

Het bestuur
De elf openbare basisscholen zijn
verzelfstandigd in een stichting. Samen met
het bestuur wordt vorm en inhoud gegeven
aan het openbaar primair onderwijs in de
gemeente Hof van Twente.

In verband met het gebruik maken van het keuzepensioen door de
huidige locatie-directeur zoekt het bestuur voor openbare Daltonschool
’t Gijmink met ingang van 1 augustus 2020 een:

Locatiedirecteur
voor openbare daltonschool ‘t Gijmink
0,8 fte (inclusief lesgevende taken)
Wij zijn op zoek naar iemand die:
•
de opleiding tot schoolleider primair onderwijs heeft gevolgd;
of ervaring heeft in een soortgelijke functie;
•
affiniteit heeft met daltononderwijs en bereid is om de
opleiding te volgen;
•
de huidige visie van de school onderschrijft en in
samenwerking met het team het onderwijs verder kan
ontwikkelen;
•
onderschrijft dat leren, lol en ontwikkelen van het kind samen
gaan;
•
rekening houdt met de belangen van ouders/verzorgers, het
team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad;
•
de inzet van middelen koppelt aan de visie en doelen van de
school en deze kan verantwoorden;
•
de ontwikkeling van een IKC, samen met de kinderopvang,
vorm gaat geven;
•
zich betrokken voelt bij de buurt.
U bent:
•
•
•
•
•
•
Wij:
•
•
•
•
•

een krachtige leider;
open;
relativerend;
coachend;
gedreven;
innovatief.
zijn een hecht team;
werken samen in een positieve sfeer;
hebben betrokken ouders;
werken in een modern, functioneel gebouw;
staan open voor vernieuwingen.

Wij bieden een salaris op basis van carrièrepatroon schaal AC van de
CAO PO 18-19;
De motivatiebrief en cv kunt u sturen naar:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van
Twente
T.a.v. Y. Overbeek,
Postbus 220, 7470 AE Goor.
Per e-mail: y.overbeek@opohvt.nl

De procedure: We zien uw sollicitatie graag voor 24 maart aanstaande
tegemoet. Gesprekken zullen plaatsvinden op 31 maart en 2 april.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Jasper
Kok (0547-276638) of de huidige locatie-directeur mevrouw Irene
Gruppen (06-10482964)

