
 
 
 

Stichting SOM is voor OBS De Dobbelsteen op zoek naar een 

DIRECTEUR wtf 0,8000  

met ingang van 1 januari 2022 

OBS De Dobbelsteen telt zo'n 240 leerlingen en maakt onderdeel uit van brede school "De Boemerang" in 
Hoogerheide. Op OBS De Dobbelsteen werkt een hecht en enthousiast team dat samen met elkaar, 
kinderen en ouders hard werkt om goed onderwijs voor de kinderen te realiseren in een fijn leer- en 
werkklimaat. 
 
Wij zijn op zoek naar een directeur die: 

• Daadkrachtig, besluitvaardig en ambitieus is; 
• Een coachende leiderschapsstijl hanteert en zorgdraagt voor een lerende organisatie, waarbij 

hij/zij de professionele cultuur van het team samen met hen verder begeleidt en versterkt en 
personeelsleden inspireert en motiveert; 

• Transparant en verbindend is en daardoor een klimaat schept waarin kinderen, ouders en team 
zich gewaardeerd en gekend voelen; 

• Oog heeft voor het welzijn van de teamleden en achter hen durft te staan; 
• Richting geeft aan het onderwijsproces gebaseerd op een sterke onderwijsinhoudelijke visie en 

samen verder bouwt aan het vormgeven van die visie in de praktijk, waarbij hij/zij delegeert en 
teamleden verantwoordelijkheid geeft voor het onderwijs en de organisatie;  

• Standvastig is en een goede portie ervaring heeft in onderwijsinhoudelijke zaken, 
ondernemerschap en PR; 

• Zijn/haar rol neemt in de samenwerking met partners in de brede school en de gemeente en 
kennis heeft van bedrijfsprocessen passend bij een brede school.  

Wat bieden wij 
• Fijne werksfeer; 
• Gemotiveerd team; 
• Een directieberaad met bevlogen collega directeuren; 
• Inschaling conform CAO PO - D12.  

 
Voor deze vacature is Stichting SOM intern en extern op zoek. 
 
Heb je interesse in deze functie stuur dan je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar 
secretariaat@stichtingsom.nl t.a.v. de voorzitter College van Bestuur, mevrouw M.J.C. (Marjan) 
Bastiaansen-Ars.  
 
Voor vragen kun je contact opnemen met mevrouw M.J.C. (Marjan) Bastiaansen-Ars, telefoonnummer 
0164-235225. De sluitingsdatum is 21 november 2021. De sollicitatiegesprekken zullen op 25 november 
2021 gehouden worden.   
 

Meer informatie is te vinden op www.stichtingsom.nl en www.obs-dedobbelsteen.nl 
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