
 

 
Vacature Schoolleider OBS de Springplank 0,6 – 0,7 WTF 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
       
 

  

 

 Jouw profiel 
 Daadkrachtige en betrokken schoolleider die aansluit bij het team en onze populatie; 

 Leidinggevende ervaring en een schoolleidersdiploma of bent bereid deze te behalen; 

 Kennis van onderwijskundige ontwikkelingen; 

 Inspireert tot voortdurende ontwikkeling en verbetering; 

 Analyseert en interpreteert situaties grondig. 

 

 

Wat biedt OPRON jou? 
 Een aanstelling van 0,6–0,7 WTF 

per het nieuwe schooljaar; 

 Veilige en prettige werksfeer; 

 Afwisselende en uitdagende baan; 

 Een veelzijdige functie in een 

organisatie die volop in 

ontwikkeling is en waar iedereen 

meetelt; 

 Een netwerk van directeuren op 

stichtingsniveau; 

 Inschaling volgens CAO PO. 

 

Wie zijn wij 
Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen, Stadskanaal 

en Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en persoonlijkheid te 

ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging. Wij 

respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en participeren in onze samenleving. Wij waarderen onze 

medewerkers die iedere dag weer de verantwoordelijkheid nemen het beste uit leerlingen, collega’s en 

zichzelf te halen.   
 

Voor vragen over deze vacature kun je 

contact opnemen met Marieke Andreae 

Bestuurder Scholengroep OPRON. 

Solliciteer via: 

  

      

              
Reageer vóór 10 mei!              

1ste gespreksronde is op 19 mei 2020. 

 

info@opron.nl 

0599-6969391 

www.opron.nl 

  

 

OBS de Springplank 
De Springplank is een openbare basisschool in het dorp 

Siddeburen met circa 150 leerlingen. De school is zeer 

betrokken bij het dorp en de regio. De Springplank geeft 

kinderen een veilige leeromgeving. Binnen het deskundig en 

betrokken team staat leren met én van elkaar centraal. De 

school biedt onderwijs op maat, zodat ieder kind tot zijn of 

haar recht komt. 

 

 

haar recht komt 

 

Jouw functie 
 Aanspreekpunt voor personeel, leerlingen en 

ouders/verzorgers; 

 Draagt zorg voor stabiliteit en verbinding; 

 Stuurt integraal op opbrengsten en inspireert 

medewerkers tot voortdurende ontwikkeling en 

verbetering; 

 Levert actief een bijdrage aan de ontwikkeling van 

Scholengroep OPRON en ontwikkelt en realiseert binnen de 

strategische beleidskader cyclisch het schoolbeleid voor de 

Springplank; 

 Zet coachende vaardigheden in om leerkrachten te 
begeleiden in hun ontwikkeling en creëert samen met het 
team een stimulerend leer-en werkklimaat.  

Speerpunten voor het komende schooljaar: 

Nieuwbouw, cultuur, samenwerking, verbinding team, 
uitwerken en uitdragen van de visie van de Springplank 

 

 


