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CNS Ommerkanaal bouwt aan de toekomst van kinderen!
CNS Ommerkanaal is een groeiende, zelfstandige basisschool met 70 leerlingen. Onze karakteristieke school staat
aan het Ommerkanaal, op de grens tussen Ommen en Dedemsvaart. We hebben een cultuur waarin onze ankers zijn:
sfeer, rust en tijd nemen voor elkaar. We houden van korte lijnen.
Wij zijn een christelijke school: ons pedagogisch klimaat is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Als bevlogen
team werken we aan het stimuleren en ontwikkelen van onze kinderen, in aansluiting op hun behoeften.
Per 1 augustus 2018 zijn wij voor onze school op zoek naar een:

Directeur (M/V) 0,8 – 1,0 fte
Als directeur geef jij ons team kaders en richting. Je helpt ons op een verfrissende wijze bij het verder ontwikkelen van
onze school. Als boegbeeld ben je in staat om te organiseren, processen te structureren en collega’s te motiveren. Je
communiceert helder en bent zo de verbindende schakel tussen bestuur, teamleden, ouders en kinderen.
Wij zoeken een directeur die:
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§
§
§
§
§
§

de kwaliteiten in het team herkent, ondersteunt en op coachende wijze versterkt;
doortastend handelt en communicatief vaardig is op verschillende niveaus;
de eigenheid van de school waarborgt en kansen ziet deze verder te profileren;
belijdend christen is en zijn of haar geloof op actieve wijze uitdraagt:
beschikt over leidinggevende ervaring in het onderwijs;
ervaring heeft met zorgleerlingen;
het gezicht van onze school is vanuit gedrevenheid en daadkracht.

Wij bieden:

§
§
§
§
§

een enthousiast team;
een ruim opgezet gebouw met moderne ICT-faciliteiten;
betrokken ouders die graag hun steentje bijdragen;
professionele ondersteuning vanuit het bestuur;
salariëring volgens cao po.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jeroen Brouwer (adjunct-directeur)
Bereikbaar via telefoonnummer 0523-613164 of via e-mail jeroen@ommerkanaalschool.nl
Uw sollicitatie voorzien van cv kunt u tot uiterlijk donderdag 15 februari richten aan CNS Ommerkanaal, Jan Reedijk
(secretaris bestuur) Merelstraat 46, 7731 XG Ommen of via e-mail jan.reedijk@outlook.com.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

