Stichting MeerderWeert zoekt uiterlijk met ingang van het schooljaar 2020/2021 of zoveel eerder als
mogelijk is voor de Odaschool te Weert een inspirerende, verbindende en vooruitstrevende

DIRECTEUR
0,8 – 1,0 fte
Ontwikkeling Door Aandacht

Algemeen
De Odaschool is een eigentijdse, sfeervolle en reguliere basisschool in de wijk Boshoven in Weert.
Boshoven is volop in ontwikkeling en inmiddels gegroeid tot de grootste wijk van Weert met circa
8.000 inwoners.
In de wijk wordt er steeds meer samen gewerkt met de pedagogisch partners Humankind en OBS de
Uitkijktoren, onder de naam ‘3Hoven’. Samen met de Gemeente Weert is gestart met de
ontwikkeling van een unilocatie die over 5-7 jaar gereed is. Hierdoor kan ‘3Hoven’ de kinderen van
Boshoven een nog breder pakket aan mogelijkheden bieden op het gebied van educatie, opvang,
welzijn en ontwikkeling.
De Odaschool
De Odaschool telt op dit moment ruim 375 leerlingen verdeeld over 2 locaties en werkt met ruim 30
medewerkers aan goed, duurzaam en vooral boeiend onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Het
is een katholieke school, die openstaat voor mensen met verschillende levensovertuigingen.
Het onderwijs op de Odaschool
Het onderwijs van de Odaschool wordt gekenmerkt door een open en
veilige sfeer, met respect voor verschillen. De kinderen worden begeleid in
een pedagogische omgeving die hun ontwikkeling tot zelfstandige,
verantwoordelijke mens in hoge mate ondersteunt.
In de visie van de Odaschool staat het kind centraal. Vanuit emotioneel vrij
zijn, met voldoende zelfvertrouwen en nieuwsgierig kunnen zijn wordt
gewerkt aan vaardigheden en kennis waardoor de kinderen worden
voorbereid op de uitdagingen van onze snel veranderende maatschappij
De Odaschool is door de Onderwijsinspectie gekwalificeerd als een goede school die op een
structurele en intensieve wijze samenwerkt met het team, de MR, ouders, andere scholen en andere
voor de Odaschool belangrijke partners.
Het enthousiaste en deskundige team is trots op de behaalde resultaten. Door structureel te
investeren in professionalisering van de teamleden en optimalisering van samenwerking ziet de
school het als een uitdaging om te blijven werken aan het verfijnen en verbeteren van haar
onderwijskwaliteit.

Wat voor een directeur zoekt de Odaschool?
De directeur die wij zoeken weet ons te verrassen!
Een persoonlijkheid die:
 open, toegankelijk en benaderbaar is waardoor mensen zich welkom voelen
 een verbinder en een netwerker is, en communicatief vaardig
 uitstekend kan samenwerken en zelf reflecterend is
 een proactieve en positieve grondhouding heeft en tevens beschikt over voldoende
relativeringsvermogen
 daadkrachtig en flexibel is
 lef heeft en knopen durft door te hakken
 resultaatgericht en kostenbewust is
 het vermogen heeft om snel overzicht en inzicht te krijgen in complexe situaties en vraagstukken
 HBO-plus of academisch denk- en werkniveau heeft
 beschikt over een gezonde dosis humor
Een inspirerende en onderwijskundig leider die:
 enthousiast is en “out-of-the-box” denkt
 mensen in hun kracht weet te zetten op basis van hun professionaliteit, eigenaarschap en
verantwoordelijkheid
 vanuit een gezamenlijke missie en visie innovatieve en heldere onderwijs- en leerdoelen binnen
de school (verder) weet te ontwikkelen en te creëren, samen met het team
 richting weet te geven en leiding kan geven aan veranderprocessen
 gespreid leiderschap tot diep in de schoolorganisatie weet te implementeren in nauwe
samenwerking met het team
 een eigen bekwaamheid meeneemt op het gebied van (gespreid) leiderschap
 bekend is met de ontwikkelingen van het IKC, deze omarmt en stimuleert
 oog heeft voor een toekomstig gezamenlijk belang naast de ontwikkeling van de Odaschool zelf
en een katalysator kan zijn in de nieuwe ontwikkelingen rondom ‘3Hoven’
 kennis heeft van- en affiniteit met het politieke speelveld, mogelijke strijdige belangen en
verschillende schoolculturen
 gevoelig is voor signalen en mogelijke tegenstellingen en deze weet te hanteren
 op strategisch niveau een bijdrage weet te leveren aan Stichting MeerderWeert
Algemene informatie:
Voor nadere informatie over onze school en organisatie verwijzen wij je naar de websites:
www.odaschoolweert.nl of www.meerderweert.nl.
Heb je naar aanleiding van het opgestelde profiel of een bezoek aan deze sites nog vragen dan kun je
contact opnemen met Monique Fortuin, stafmedewerker HRM a.i., telefoonnummer 0639575347.
De sollicitatiecode, bijlage XII, behorend bij artikel 11.8 van de CAO Primair Onderwijs is van
toepassing op de sollicitatieprocedure. Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.
Solliciteren?
We roepen je op om jouw uitgebreide cv met duidelijke motivatie zo spoedig mogelijk digitaal te
versturen aan: Stichting MeerderWeert, t.a.v. mevrouw M. Fortuin, e-mail: bmt@meerderweert.nl,
secretariaat Raad van Bestuur.
Reacties dienen uiterlijk 13 januari 2020 in ons bezit te zijn.
Gesprekken met kandidaten vinden plaats in de week van 20 januari 2020.
Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

