
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Papendrecht-
Sliedrecht heeft negen basis-
scholen met in totaal ruim 
1900 leerlingen. 
 
 
De stichting staat voor leren 
van en met elkaar, met 
respect en vanuit wederzijdse 
betrokkenheid, in een 
uitdagende en veilige leer-
omgeving, dicht bij huis én 
midden in de samenleving. 
 
 
Op bestuursniveau wordt de 
koers van de organisatie 
uitgezet. 
De schooldirecteuren zijn 
binnen deze koers en 
bijbehorende kaders zoveel 
als mogelijk integraal 
verantwoordelijk.  
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                    
 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht zoekt voor haar school De Wilgen een  
  

Directeur  
per 1 augustus 2015 

 
De Wilgen is een school met  2 wijkgerichte locaties (De Roald Dahl en De Wilgen) met circa 380 leerlingen en 40 personeelsleden.  
Beide scholen hebben een eigen profiel. 
 
Wij bieden u een eigentijdse school waar 

• succesvol gewerkt wordt aan talentontwikkeling op alle niveaus  
• de onderwijsprestaties boven gemiddeld zijn 
• een goed pedagogisch klimaat heerst 
• sprake is van open communicatie tussen alle geledingen 
• zorg op maat wordt geboden, ook aan begaafde leerlingen 
• continue aandacht wordt besteed aan professionalisering  
• geïnvesteerd wordt in doorgaande lijnen  

 
Wij zoeken een ambitieuze, inspirerende en ervaren directeur die 

• ten minste in het bezit is van een afgeronde opleiding tot schoolleider 
• ervaring heeft als groepsleerkracht en incidenteel een groep kan en wil begeleiden 
• de visie en missie van de school intern en extern uitdraagt en verder ontwikkelt richting "het onderwijs van de 21e eeuw" 
• open communiceert en dicht bij het team, de leerlingen en de ouders staat  
• een onderwijskundig leider is met een onderzoekende houding 
• de balans bewaakt tussen de primaire onderwijsdoelstelling en het inzetten van vernieuwingstrajecten 
• zorg draagt voor efficiënte bedrijfsvoering 
• de school extern kan profileren en investeert in het netwerk 
• kwaliteitsgericht is en op democratische wijze besluitvaardig  
 

Solliciteren 
Voor algemene informatie: mevrouw M. Beke, bestuursmanager, tel. 078-6449880. 
Voor informatie over de scholen: dhr. J. Bot, tel. 0184-415314 of via www.obsdewilgen.nl / www.obs-roalddahl.nl 
 
U kunt uw sollicitatiebrief met c.v. vóór 16 februari a.s. richten aan Stichting OPOPS, t.a.v. mevrouw M. Beke, Poldermolen 12, 3352 TH 
Papendrecht of aan info@opops.nl.  
 
De gesprekken vinden plaats in week 10 en 11. 
 
Een assessment maakt deel uit van de procedure. 
 

 

http://www.obsdewilgen.nl/

