Informatie t.b.v. sollicitant voor vacature directeur SBO De Wegwijzer te Middelharnis.
Datum: oktober 2021
Beste lezer,
Dank voor uw bezoek aan onze website.
In dit document leest u een korte typering van de school, een toelichting op de vacature voor
directeur SBO De Wegwijzer en hoe de procedure is ingericht.
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan Eric van Kranenburg de dir.a.i.
van de school. Tel: 06-26020283 of directie@sbodewegwijzer.nl
SBO De Wegwijzer
U kunt reeds veel lezen in het schoolplan en de schoolgids van onze school. Zie daarvoor de website
www.sbodewegwijzer.nl
De school is een behoudend christelijke school voor speciaal basisonderwijs met een open
toelatingsbeleid die reeds vele jaren dit type onderwijs verzorgt.
Op dit moment zijn er zo’n 24 collega’s aan de school verbonden die elke dag met liefde en passie
hun werk voor de kinderen, de ouders en elkaar doen. We kennen de volgende functies:
leerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten, orthopedagoog, logopedist, intern
begeleider, management assistente, gedragsdeskundige en de directeur die samen met een MT lid de
schoolleiding vormt. Zowel op collegiaal als professioneel gebied is de cultuur in de school uitstekend
te noemen. Onze collega’s zijn kerkelijk meelevend en behoren tot diverse kerkgenootschappen.
Onze kinderen komen van Goeree Overflakkee, maar ook vanuit Zeeland. Dagelijks worden ze met
taxi-busjes gebracht.
Het brengen van de Bijbelse boodschap heeft een tastbare plaats. Dagelijks worden onze kinderen
daarin meegenomen door ze te vertellen over de boodschap van zonde en genade en de rijkdom die
er bij de Heere Jezus te krijgen is.
Onze kinderen kunnen leer- en/of gedragsproblemen hebben. Dat vraagt veel geduld, liefde en
wijsheid van zowel de leerkrachten als de overige medewerkers. We zien graag een directeur in ons
midden die met empathie kan omgaan met onze leerlingenpopulatie en die ook hulp en support kan
bieden aan de personeelsleden.
MR
SBO De Wegwijzer kent een deskundige medezeggenschapsraad met twee ouders en twee
medewerkers. De contacten tussen MR - Bestuur - Directie zijn zonder meer constructief en prettig te
noemen. Een bestuurder woont samen met de directeur de MR vergaderingen gedeeltelijk bij. Mede
door deze werkwijze is een optimale samenwerking gewaarborgd.
Ontstaan van de vacature
De directeur van de school ging in 2020 met pensioen na vele dienstjaren. Daarna is er een directeur
aangesteld met ervaring in het reguliere basisonderwijs. Na een korte periode besloot de directeur
toch weer een functie te aanvaarden binnen regulier basisonderwijs. Gezien het lopende

fusieonderzoek besloot het bestuur om de werving van een nieuwe directeur uit te stellen tot na de
realisatie van de bestuurlijke fusie en de functie voorlopig in te vullen met een interim directeur.
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Onze school werkt nauw samen met het SWV op Goeree Overflakkee. Er zijn vergaande plannen voor
het ontwikkelen van een expertisecentrum met als doel om zoveel mogelijk kinderen thuisnabij
onderwijs te kunnen geven. Het is van belang dat de goede contacten met het SWV ook onder de
nieuwe directeur worden voortgezet. Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij een constructieve
bijdrage levert aan het te ontwikkelen expertisecentrum, waarbij de identiteit zorgvuldig wordt
bewaakt.
Fusieplannen
Het bestuur van SBO De Wegwijzer is in gesprek met het bestuur van Kindwijs om te onderzoeken of
er een bestuurlijke fusie kan plaatsvinden. Zoals het er naar uitziet zal per D.V. 1 januari 2022 onze
school bestuurlijk gefuseerd zijn met Kindwijs. De leerlingen en hun ouders zullen daar niet zoveel
van merken. Met name de directeur zal door deze fusie ontzorgd worden op de domeinen financiën,
beheer en personeel. Bovenschools zal er veel worden geregeld door het stafbureau. De directeur
kan zich mede daardoor eerst en vooral richten op onderwijsinhoudelijke zaken.
Kindwijs is voor 13 Christelijke scholen van Goeree Overflakkee verantwoordelijk. Naast het College
van Bestuur kent Kindwijs een kwaliteitszorgmedewerker, een financieel manager en een
medewerker personeelszaken. Kindwijs heeft o.a. een eigen opleidingsomgeving, de zogenaamde
‘Kindwijs Academie’. Het bestuur van onze school ziet uit naar de professionele samenwerking met
Kindwijs waar onze school niet alleen kennis en kunde zal ‘halen’ maar ook zal mogen en kunnen
‘brengen’. Zie de bijlage ‘strategisch beleid Kindwijs’. Website: www.kindwijs.org
Profiel
We verwachten dat de directeur kerkelijk betrokken is bij een van de gemeenten binnen de
Gereformeerde Gezindte. In leer en leven komt de christelijke levensovertuiging uit.
Een van de bijlagen betreft het profiel van de directeur voor de SBO De Wegwijzer vallend onder
Kindwijs. De functie is gewaardeerd conform de standaarden die daarvoor zijn binnen het (speciaal)
basisonderwijs. We zoeken gezien de aard van het werk een directeur die 5 dagen per week
beschikbaar is voor onze school. Binnen deze dagen zal de directeur ook ingezet kunnen worden voor
lesgevende taken, hetgeen betekent dat de directeur ook een onderwijsbevoegdheid dient te hebben
voor het primair onderwijs. Hierbij heeft het een sterke voorkeur (geen eis) dat de directeur kennis
van zaken heeft rond speciaal basisonderwijs. De directeur zal geen groepsverantwoordelijkheid
hebben omdat we van mening zijn dat dit niet goed verenigbaar is met de directiefunctie op een
school voor speciaal basisonderwijs. Een afgeronde schoolleidersopleiding is een must. Mocht dit nog
niet het geval zijn, dan zal het bestuur de gelegenheid bieden om deze opleiding te volgen.
Sollicitatie commissie (CIE) en procedure
De sollicitatiecommissie wordt bemenst door leden vanuit het huidige bestuur, directie en MR van
SBO De Wegwijzer aangevuld met de bestuurder van Kindwijs (het toekomstige bestuur) en de
personeelsfunctionaris. Als volgt:
dhr. Tiemen Steenbeek

Lid SBO bestuur en voorzitter CIE

mw. Arianne Roest

MT lid en IB-er van SBO

mw. Joanne Nap

Leerkracht en lid MR SBO

dhr. Hans Nagtegaal

College van Bestuur Kindwijs

mw. Marleen Heijboer

Personeelsfunctionaris Kindwijs

dhr. Eric van Kranenburg

Directeur a.i. SBO

-

Naast de gesprekken met de leden van de CIE zal er ook gesprek zijn met de teamleden.
Een selectie assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Overige gegevens
- De vacature ontstaat per D.V. 1 maart 2022 of zo spoedig mogelijk daarna.
- Het betreft een fulltime functie
-

