Functieomschrijving vacature directeur PCBO Rehoboth Frieschepalen
Organisatie
PCBO Rehoboth is een Christelijke basisschool in Frieschepalen, heeft 65 leerlingen en 8
personeelsleden. De school heeft 4 lokaalgroepen. Uitgangspunt van de Rehoboth is dat elk
kind en ook elke collega in een veilige omgeving zoveel mogelijk tot zijn recht komt en zich
daardoor optimaal kan ontwikkelen. Er wordt op onze school met moderne, actuele
methodes gewerkt.
De school hoort bij de VCSO, de Stichting Verenigde Christelijke Scholen Opsterland.
Plaats in de organisatie
U bent als directeur verantwoordelijk voor de zorg voor de leerlingen en voor het realiseren
van goed onderwijs. Daarbij geeft u leiding aan alle collega’s van de Rehoboth. Binnen de
bestuurlijk gestelde kaders heeft u als directeur een grote mate van zelfstandigheid. Door
middel van een managementstatuut zijn taken en bevoegdheden aan u gemandateerd. De
directeur neemt een essentiële plaats in bij het bepalen van de koers van de Rehoboth.
U staat er niet alleen voor. Als lid van het directeurenoverleg bent u onderdeel van het VCSOdirectieteam. Daarbij levert u een collegiale en actieve bijdrage aan de totale kwaliteit van
het onderwijs van de VCSO.
Uw profiel
• We zoeken een directeur die de christelijke identiteit onderschrijft en die kan
vertalen naar de dagelijkse praktijk.
• Als team hebben we vele talenten en willen we graag een directeur die ons
waardeert, ons in onze kracht zet en onze talenten benut.
• Wij zijn een professioneel lerend team en zoeken een directeur die ons hierin kan
coachen.
• We zoeken een directeur die leidend en beslissend kan zijn wanneer dit nodig is.
• We zoeken een directeur die zichzelf als verbinder ziet. Niet alleen naar het team,
de leerlingen en de ouders, maar die ook de verbinding maakt met de peuteropvang
en de openbare school die in hetzelfde gebouw zitten, de kerken en het dorp.
Hiervoor is transparantie en duidelijke communicatie nodig.
• Samengevat: we zoeken iemand met hart voor onderwijs en kinderen!
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Functie-eisen
• een bij de functie passend werk- en denkniveau;
• een onderwijsbevoegdheid voor het PO;
• een afgeronde schoolleidersopleiding of managementopleiding en/of de bereidheid
deze te halen.
Arbeidsvoorwaarden
• dienstverband: een wtf van 0,6 (dit is nader bespreekbaar);
• benoeming: bij voorkeur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 december 2022;
• arbeidsvoorwaarden: inschaling conform cao PO, schaal D12.
Aanvullende informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
benoemingsadviescommissie, Onno Bouma, bereikbaar op 0513-466448
Op de websites www.pcborehoboth.nl en www.vcso.nl vindt u meer informatie over de
school en de VCSO.
Assessment
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Adresgegevens
PCBO Rehoboth
De Kolk 1
9249 MC Frieschepalen

VCSO
Gietersewei 4
9245HK Nij Beets

Sollicitatie
De intentie is dat advertentie in verband met de vakantieperiode twee keer wordt geplaatst,
nu en direct na de zomervakantie.
Uw motivatiebrief met CV kunt u sturen naar info@vcso.nl t.a.v. O. Bouma, voorzitter van
de benoemingsadviescommissie. We ontvangen uw sollicitatie graag voor het begin van de
zomervakantie, maar uiterlijk 10 september 2022
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Benoemingsadviescommissie (BAC)
Onze BAC bestaat uit de volgende leden:
• 1 teamlid
• 2 MR leden
• bestuurslid VCSO
Planning
Week 25 en week 35: publicatie vacature
Week 36: indienen brieven en cv’s uiterlijk 10 september 2022
Week 37: sollicitatiegesprekken met de BAC
Na selectie
Week 37: klikgesprek met het college van bestuur en kennismaking met het team
Week 38: (optioneel) assessment
Week 39 benoeming
Uiterlijk 1 december 2022 startdatum dienstverband

3

