Vacature

Directeur (wtf 1,0)
Groninger Buitenschool en Mytylschool Prins Johan Friso en Springplank
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

17 juni 2022
03 juli 2022
22.206

De Mytylschool Prins Johan Friso is een openbare school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal
Onderwijs met vestigingen in Haren en Emmen. We bieden onderwijs aan leerlingen waarbij de fysieke beperking
voorliggend is óf waarbij sprake is van een meervoudige beperking. De Groninger Buitenschool is een school voor
langdurig zieke kinderen van 4 tot 13 jaar en werkt nauw samen met de SO afdeling van de Mytylschool aan het
Dilgtplein te Haren.
Ons aanbod
Op dit moment bezoeken ruim 240 leerlingen de Groninger Buitenschool en de Mytylschool. We zorgen er op
beide scholen voor dat de leerlingen een geïntegreerd aanbod krijgen, dat hen optimaal voorbereidt op een
volwaardige plek in de maatschappij. Dit aanbod kent onderwijsdoelen passend in de ontwikkeling van de
leerling. Door de nauwe samenwerking met UMCG Beatrixoord, zijn we in de regio hét expertisecentrum voor
onderwijs, revalidatie, motoriek en zorg op maat voor leerlingen met functiebeperkingen en stoornissen in het
motorisch functioneren.
Positionering van den scholen
Beide scholen vallen onder het Specialistisch Onderwijs Instituut (SOI) van Openbaar Onderwijs Groningen
samen met de W.A. van Lieflandschool en SBO Bekenkampschool. De vier scholen participeren in het
Samenwerkingsverband PO 20.01 Groningen. Vanwege de regiofunctie hebben de scholen ook te maken met
andere noordelijke samenwerkingsverbanden. Het managementteam van het SOI wordt gevormd door de
directie van vier scholen.
Functie
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en betrokken directeur die het speciaal onderwijs een warm
hart toedraagt. De directeur legt rechtstreeks verantwoording af aan het College van Bestuur en participeert in
de diverse directeuren overleggen. De huidige schoolleiding bestaat uit een directeur en drie adjunctdirecteuren. De multidisciplinaire teams worden gevormd door 147 medewerkers.
Functie-eisen
Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau op onderwijskundig gebied. Je hebt bij voorkeur de
schoolleidersopleiding basis- en vakbekwaam afgerond.
Wij zoeken een directeur die:
een duidelijke visie heeft op het onderwijs van de toekomst en dan met name het Speciaal Onderwijs;
beschikt over een opleiding op onderwijskundig gebied;
in staat is om de belangen van 3 locaties te behartigen en daarbinnen snel kan schakelen;
de verbinding zoekt, zowel binnen Openbaar Onderwijs Groningen als externe partners;
vertrouwen geeft en werkt vanuit inclusiviteit;
beschikt over een breed netwerk en goed inspeelt op belangrijke ontwikkelingen in het netwerk;
stressbestendig is en goed om kan gaan met mensen die onder spanning staan;
scherp is op inhoud en zacht op de relatie;
kan werken vanuit een situationele en faciliterende leiderschapsstijl;
werkt vanuit gedeeld leiderschap maar daarbij wel de eindverantwoordelijkheid draagt;
mensen kan enthousiasmeren, inspireren en meenemen in veranderingen;
communicatief vaardig is in woord en geschrift;
eerlijk en betrokken is;
bij voorkeur kennis heeft van en ervaring heeft met de doelgroep Ernstig Meervoudig Beperkte
kinderen.

Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal D13 van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt
maximaal € 6.270,- bij een volledige aanstelling. De inpassing van het salaris is afhankelijk van relevante kennis,
ervaring en inschaling van de kandidaat.
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van
meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook
zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.
Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan
ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend
aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In
het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.
Informatie
Informatie over de scholen vind je op de websites:
Groninger Buitenschool: www.groningerbuitenschool.nl
Mytylschool Prins Johan Friso en Springplank: www.pjfharen.openbaaronderwijsgroningen.nl
Meer informatie over de functie is in te winnen bij Akkelys Lukkes, voorzitter College van Bestuur, via
050 32 10 300 of via het e-mailadres solliciteren@o2g2.nl. Het functieprofiel is ook op te vragen via dit
e-mailadres.
De gesprekken vinden op plaats op vrijdag 8 juli en maandag 11 juli.
Een assessment kan onderdeel uit maken van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

