
  
 

 

Stichting SOM is voor 
OBS Parelmoer te Yerseke en OBS De Regenboog te Dinteloord 

op zoek naar één 
 

meerscholen DIRECTEUR  wtf 1,0000 
met ingang van 1 juni 2022 

 
OBS Parelmoer is een school met ongeveer 110 leerlingen  en OBS De Regenboog heeft ongeveer 80 leerlingen.  
 
Samen zijn de teams op zoek naar een directeur die: 

• Een prettig, warm en sociaal persoon is, vriendelijk maar duidelijk. 

• Iemand die flexibel is en prioriteiten kan stellen. 

• Een goede communicatie met en naar ouders belangrijk vindt en zichtbaar is naar ouders toe. 

• Iemand die achter de mensen staat en ze ook durft uit te dagen. 

• De scholen positief op de kaart zet. 

• Financieel inzicht heeft. 

• De verbinding tussen school en kinderopvang versterkt. 

• Affiniteit met de regio’s heeft. 
 
Wat wij van jou verwachten als meerscholen directeur: 

• Een coachende leiderschapsstijl, je draagt zorg voor een lerende organisatie. Hiermee zorg je dat je de 
professionele cultuur van het team verder begeleid en versterkt. 

• Je staat achter je team, je voelt je gelijkwaardig en hebt oog voor hun welzijn. 

• Je bouwt samen met je team verder aan de vormgeving van een onderwijsinhoudelijke visie en stuurt het 
onderwijsproces in de praktijk aan. 

• Delegeren, in gezonde mate. Je geeft teamleden verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de organisatie, 
maar je houdt er ook van zelf je handen uit je mouwen te steken. 

• Je bent standvastig en hebt een goede portie ervaring in de onderwijsinhoudelijke zaken, ondernemerschap 
en PR. 

• Je neemt jouw rol in de samenwerking met partners in de brede school en de gemeente. 
 
Qua persoonskenmerken ben jij: 

• Daadkrachtig en besluitvaardig. 

• Transparant en verbindend, je houdt van een klimaat waarbij iedereen zich gewaardeerd en gekend voelt. 

• Communicatief vaardig. 

• Zichtbaar en toegankelijk voor kinderen, ouders en jouw team. 
 
Wat bieden wij 

• Fijne werksfeer. 

• Gemotiveerde teams. 

• Een directieberaad met bevlogen collega directeuren. 

• Inschaling conform CAO PO - D12. 
 
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 maart 2022. De sollicitatiegesprekken zullen op 24 maart 2022 gehouden worden. 
 

Meer informatie is te vinden op www.stichtingsom.nl  
www.obsparelmoer.nl en www.obsderegenboogdinteloord.nl 
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