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Situatie- en profielschets: directeur obs Op d ’Esch 

De gemeente Westerwolde vormt het integrale bestuur van de zeven openbare basisscholen in 

Westerwolde Zuid, waaronder één school voor onderwijs aan anderstaligen. De scholen variëren in 

omvang van ongeveer 50 tot ruim 200 leerlingen. Het grote verschil in aantal leerlingen heeft te 

maken met scholen in de kleine kernen - Bourtange, Jipsinghuizen en Ter Apelkanaal - en de grote(re) 

kernen - Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde. 

 

Het college van B&W van de gemeente Westerwolde is op zoek naar een nieuwe directeur voor  

0,6 fte op obs Op d’Esch in Sellingen, gemeente Westerwolde. (Met ingang van 1 augustus 2020). 

Een directeur die een steentje bij wil dragen om de ambities van Openbaar Onderwijs Westerwolde 

waar te maken.  

 

Openbaar Onderwijs Westerwolde 

Openbaar Onderwijs Westerwolde speelt een prominente rol in Westerwolde Zuid. We hebben het 

vertrouwen van leerlingen, ouders en andere belanghebbenden in deze regio. We bieden regulier 

basisonderwijs en zorgen ervoor dat ouders op zoveel mogelijk plaatsen kunnen kiezen voor 

tenminste één openbare basisschool. Elke leerling wordt optimaal ondersteund in zijn/haar 

ontwikkelingsproces van kleuter naar tiener en voorbereid op zijn/haar plek als volwassene in onze 

samenleving. De openbare onderwijsidentiteit is duidelijk zichtbaar in ons dagelijks handelen.  

Onze gezamenlijke kernwaarden zijn: kwaliteit, respect, acceptatie, communicatie, haalbaar, trots. Ze 

vormen de basis en kracht bij alles wat we doen. Het belang van ieder kind staat altijd voorop! 

 

Kracht vanuit gezamenlijkheid voor ieder kind! 

Kenmerkend voor Openbaar Onderwijs Westerwolde is vooral de kleinschaligheid en de unieke 

samenwerking tussen alle geledingen. Onze scholen bieden kwalitatief hoogstaand, innovatief en 

inspirerend onderwijs, gecombineerd met passie en zorg voor de kinderen die aan ons zijn 

toevertrouwd. Kinderen leren ook buiten de school! Daarom wordt bewust de samenwerking gezocht 

met ouders en de directe omgeving waarin de kinderen opgroeien. Het gaat erom dat de kinderen de 

mogelijkheid hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  

 

Het bestuur  

Het college van burgemeester en wethouders, het bevoegd gezag, oefent alle taken en 

bevoegdheden uit die haar bij of op grond van de wet toekomen. De portefeuillehouder Onderwijs 

vertegenwoordigt het bevoegd gezag als bestuurder van Openbaar Onderwijs Westerwolde. 

De afdeling Samenleving neemt een belangrijke plek in ten aanzien van beleidsontwikkeling en 

beleidsadvisering. Zij ondersteunt het college van burgemeester en wethouders en verwerkt de door 

het college vastgestelde kaders. 

 

Iedere school een eigen identiteit 

Dat de zeven scholen onder één bestuur vallen, wil niet zeggen dat ze allemaal gelijk zijn. 

Integendeel, elke school staat in zijn eigen omgeving, heeft zijn eigen leerlingen en probeert in zijn 

onderwijs daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Elke school heeft een specifiek onderwijsprofiel 

waarin de schooleigen doelen staan beschreven. De scholen werken onderling zo veel mogelijk 

samen op gebieden die voor alle scholen van belang zijn.  

Onze scholen beschikken over teams met veel deskundigheid op diverse terreinen. De leiding van 

onze scholen wordt uitgevoerd door de directies. Ons uitgangspunt is één directeur per school en voor 

kleine scholen één directeur voor maximaal twee scholen.  

Er wordt ruimte gegeven voor voortdurende ontwikkeling. Belangrijke aandachtspunten zijn onder 

meer de begeleiding van nieuwe leerkrachten, de scholing van bestaande leerkrachten, effectieve 

aansturing van individuele leerkrachten en personeelstevredenheid.  
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Onze grote doelen in het kort samengevat: 

 De onderwijskwaliteit duurzaam verbeteren door het verdiepen en verbreden van de competenties 

van de leerkrachten. Professionalisering en innovatiebereidheid spelen daarbij een belangrijke rol. 

 Kennisdeling met professionele ruimte binnen een op leren gerichte cultuur door te werken vanuit 

gespreid leiderschap en medewerkers eigenaar te laten zijn van hun eigen professionele 

ontwikkeling. 

 Toekomstgericht en uitdagend onderwijs door in te zetten op een brede ontwikkeling en kinderen 

daarmee een stevige basis voor de toekomst mee te geven. 

 Verlagen werkdruk en ziekteverzuim door het nemen van aanvullende maatregelen. 

 Optimaliseren kwaliteitszorg door gebruik te maken van alle onderdelen van het 

kwaliteitssysteem, om de onderwijskwaliteit goed in beeld te hebben en zo nodig bij te sturen om 

gestelde doelen te behalen. 

 De doorgaande leer- en zorglijn te borgen door een goede en nauwe samenwerking met de 

voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs. 

(Uit: Strategisch beleidsplan 2019-2023) 

 

Taken en bevoegdheden directie: 

De directeur vertaalt de bovenschools vastgestelde beleidskaders naar de eigen school. Hij/zij geeft 

leiding aan de medewerkers van de school en is integraal verantwoordelijk voor het schoolbeleid en 

de schoolorganisatie. Daarnaast adviseert hij beleidsmatig het bestuur. Hij toont ondernemerschap en 

geeft vorm en inhoud aan de identiteit van de school op basis van vastgesteld beleid. De directeur legt 

verantwoording af aan het bestuur. De werkzaamheden worden verricht op één of meerdere scholen 

rechtstreeks vallend onder de gemeente Westerwolde. 

De directeur adviseert en ondersteunt het bestuur inzake beleidsontwikkeling en -uitvoering, geeft 

leiding aan een of meerdere scholen, is onderwijskundig leider, draagt zorg voor de uitvoering van het 

personeelsbeleid, voert het beheer over de school/scholen en de middelen, vertegenwoordigt de 

school naar buiten en bevordert de eigen ontwikkeling en deskundigheid. 

De directeur voert alle taken en verantwoordelijkheden uit die in en bij zijn functie behorende 

functiebeschrijving zijn opgenomen. 

 

De scholen 

Onder Openbaar Onderwijs Westerwolde vallen de volgende scholen:  

 OBS De Clockeslach in Vlagtwedde  

 OBS De Klimop in Ter Apelkanaal 

 OBS De Vlinder in Ter Apel  

 Interschool, basisschool voor anderstaligen in Ter Apel 

 OBS Op d ’Esch in Sellingen  

 OBS Plaggenborg in Jipsinghuizen en  

 OBS Willem Lodewijck in Bourtange 
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Kom jij ons team van obs Op d’Esch versterken? 
(Onderstaande betreft informatie vanuit de school) 

OBS Op d ’Esch is één van de basisscholen vallend onder Openbaar Onderwijs Westerwolde. De 

school is actief pluriform, omdat onze samenleving zo is ingericht en we onze leerlingen voorbereiden 

op een leven in de wereld van morgen. Op d ’Esch is een basisschool met betekenisvol onderwijs.  

De school kenmerkt zich door een goede structuur en organisatie. Uitgangspunt bij het leren en 

ontwikkelen van de leerlingen is de persoonlijke aandacht en respect voor elkaar. De goede sfeer en 

een goed werkklimaat bereiken we door leerlingen positief aan te moedigen en elkaar te laten helpen. 

 

Huisvesting 

De school is sinds het najaar van 2015 gehuisvest in een prachtige multifunctionele accommodatie, 

MFA de Zuides in Sellingen. De MFA biedt onderdak aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal en 

een aantal welzijnsfuncties. De scholen beschikken over een inpandige sportzaal.  

 

Leerlingen- en ouderpopulatie 

OBS Op d ’Esch is een kleinere dorpsschool en telt momenteel 55 leerlingen. Van deze leerlingen 

heeft bijna 10 % een gewicht door het opleidingsniveau van de ouders. De ouders van Op d ’Esch 

denken graag mee. Ze geven duidelijk aan hoe ze het graag zouden willen hebben. De ouders zijn 

over het algemeen zeer positief. Met name over de rust die altijd binnen de school heerst door de 

geboden structuur, de onderwijskwaliteit, de transparante communicatie, het opendeuren beleid en de 

extra activiteiten die georganiseerd worden.  

 

Het team van obs Op d ’Esch 

Het team van Op d ’Esch is een klein team, maar met elkaar krijgen ze veel voor elkaar. “We zijn een 

hecht team met een positieve insteek. Door de openheid naar elkaar toe en de goede onderlinge 

sfeer, kunnen we ons verhaal bij elkaar kwijt. We zijn betrokken bij elkaar en organiseren af en toe 

een gezamenlijke activiteit om de onderlinge band te versterken. Ondanks de verschillen passen we 

heel goed bij elkaar.”  

Het team bestaat uit goed opgeleide leerkrachten en een leerkracht ondersteuner die tezamen 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderwijsprogramma, de sociaal emotionele en 

cognitieve ontwikkeling van de leerlingen en de dagelijkse zorg voor de groepen. Daarnaast is er een 

IB-er die deskundig is op het gebied van ondersteuning, voor die leerlingen die behoefte hebben aan 

een specifieke aanpak. Het team levert meer dan de gemiddelde kwaliteit door de aanwezigheid van 

vakleerkrachten voor lichamelijke oefening, motorische remedial teaching (MRT) en muziek.  

Het onderwijskundige team wordt gecompleteerd door een logopediste en een docente geestelijke 

verzorging (GVO), die aan de school zijn verbonden. De facilitaire ondersteuning bestaat uit een 

conciërge en twee schoonmaaksters.. 

 

Een openbare school voor iedereen 

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De school is voor 

iedereen toegankelijk. Discriminatie op grond van (geloofs-) overtuiging, persoonskenmerken, sociale 

status, seksuele geaardheid, huidskleur, wordt afgewezen en er wordt een actief anti-discriminatie 

beleid gevoerd naar leerlingen en ouders. De school is actief pluriform omdat onze samenleving zo is 

ingericht en we onze leerlingen voorbereiden op een leven in de wereld van morgen waarin sprake is 

van een toenemende diversiteit.  

In het onderwijs wordt specifiek aandacht besteed aan de wereld waarin onze leerlingen opgroeien en 

later een plek moeten verwerven.  
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Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: 

Vriendelijk 

Vriendelijk gedrag kost evenveel als niet-vriendelijk gedrag en het levert veel meer op. De 

leerkrachten gaan de leerlingen voor in elke dag weer met goede zin beginnen aan een zoektocht 

naar kennisinhouden en mogelijkheden om je te ontwikkelen.  

Samen  

Niemand hoeft het alleen te doen. Zeker op school mag je vragen om hulp van de leerkracht en van 

de andere leerlingen. We zijn met velen in deze wereld en moeten samen leren en samen leven.  

Ruimte 

Op onze school krijgt elke leerling de ruimte om zich te ontwikkelen. We willen de leerlingen leren 

elkaar de ruimte te geven en elkaars ruimte niet te beperken.   

 

Een fijne plek voor alle leerlingen 

Wij willen dat alle leerlingen zich op school veilig en vertrouwd voelen. Leerlingen moeten “goed in 

hun vel” zitten. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing.  

Het sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen heeft onze voortdurende zorg en aandacht. 

Dit doen wij door zorg te dragen voor een positieve pedagogische sfeer.  Pedagogisch klimaat is 

gericht op respect voor de ander. Het kind moet leren respect te hebben voor andersdenkenden. Ieder 

kind moet zich geaccepteerd voelen.  

Leerlingen moeten leren vertrouwen te hebben in zichzelf, in elkaar en in de leerkrachten. Ze moeten 

leren omgaan met de eigen gevoelens en emoties en met die van anderen.  

Om dat te bereiken wordt er vooral in het begin van het schooljaar in elke groep gewerkt aan het 

groepsproces. We spreken van ‘de gouden weken’ waarin de leerkracht met de leerlingen in gesprek 

is over hoe om te gaan met elkaar. Het gedrag wordt geoefend met elkaar.  En er worden een aantal 

regels opgesteld waaraan leerlingen en leerkracht zich verbinden.  

 

Iedereen ontwikkelt zich - wij ook! 

Net zoals onze leerlingen dagelijks nieuwe kennis opdoen en nieuwe vaardigheden onder de knie 

krijgen, zo is ook ons onderwijsteam en directie, voortdurend in ontwikkeling. Steeds stellen wij ons de 

vraag wat we nodig hebben om het onderwijs nog beter bij de behoeften van onze leerlingen te laten 

aansluiten. Voor de periode 2019-2023 hebben wij onze beleidsvoornemens omschreven in het huidige 

schoolplan. De beleidsvoornemens worden ieder jaar door het team geëvalueerd om daarna nieuwe 

speerpunten voor het volgende schooljaar te formuleren.  

We investeren als team erg veel in het voortdurend bewaken en verbeteren van het pedagogisch 

klimaat. Ook is er blijvende aandacht voor opbrengstgericht werken (OGW). De resultaten zijn zonder 

meer positief. De aandacht voor het pedagogisch klimaat heeft geleid tot veel rust in de school en een 

hoge score op het veiligheidsgevoel van de leerlingen. Het resultaat van de CITO-eindtoets de 

afgelopen jaren heeft ons vertrouwen gegeven in onze aanpak als het gaat om het behalen van 

leerresultaten.  

Gedurende de komende schoolplan periode is ons streven er op gericht om te transformeren van een 

goede leerschool die leerlingen voorbereid op een  succesvolle carrière in  het VO naar een school die 

leerlingen ook  voorbereid op de dynamische wereld van morgen waarin heel veel wordt gevraagd aan 

competenties en vaardigheden. Daarmee bedoelen wij dat ons onderwijs meer moet bieden dan 

alleen goed onderwijs op het gebied van rekenen en taal.  

De komende jaren zal vooral worden geïnvesteerd in  

- het uitbouwen van de school specifieke visie op gepersonaliseerd leren met ondersteuning  

van de digitale leeromgeving Snappet; 

- de uitvoering van een evenwichtig programma voor wereldoriëntatie met BLINK geïntegreerd; 

- en de uitwerking van een curriculum wetenschap en technologie dat zichtbaar wordt in de vorm 
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van een adequaat ingerichte onderzoeksruimte waar leerlingen kunnen werken aan hun eigen 

onderzoeksvragen.   

 

Het onderwijs op onze school 

Omdat Op d 'Esch een kleine dorpsschool is, wordt er gewerkt in combinatiegroepen. In alle groepen 

wordt gewerkt op dezelfde manier en volgens dezelfde regels.  Er is een dagritme dat zowel de 

leerlingen als de leerkrachten houvast geeft en duidelijkheid over wanneer er moet worden gewerkt en 

wanneer er tijd is voor ontspanning en andersoortige activiteiten.   

Het onderwijs op onze school kent drie belangrijke pijlers: 

- Het pedagogisch klimaat is optimaal; 

- Er wordt gewerkt vanuit leerdoelen door de leerkracht en de leerling - de leerkracht 

 vertaald de onderwijsbehoefte van een leerling naar een effectieve aanpak;  

- De leerling is eigenaar van het eigen leerproces. 

 

Het onderwijs in de onderbouw 

In de groepen 1 / 2  wordt zo veel mogelijk volgens een vast ritme gewerkt. Dit houdt in dat de dagen 

opgebouwd zijn volgens een vast patroon. Deze manier van werken geeft onze jonge leerlingen 

structuur, veiligheid en zekerheid. De leerkracht heeft hierbij een ondersteunende en begeleidende 

rol. In een veilig en positief pedagogisch klimaat zorgt de leerkracht voor een rijke leeromgeving 

waarin samen spelend en ontdekkend leren centraal staat. Het lesaanbod wordt in de kleutergroepen 

thematisch ingekleed. 

 

Het onderwijs in groep 3 t/m 8 

Binnen ons gemengde systeem van leerstofjaarklassen en combinatiegroepen willen we op 

planmatige wijze omgaan met de verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen. We streven 

steeds naar de meest effectieve en haalbare ondersteuning voor alle leerlingen. In de groepen spelen 

de leerkrachten een centrale rol bij het realiseren van de optimale ondersteuning zoals wij die voor al 

onze leerlingen nastreven. 

 
Snappet  

In de groepen 4 tot en met 8 werken we met Snappet. “Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat 

elke leerling uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.” (bron: website Snappet). Via dit platform 

kunnen vrijwel alle bestaande onderwijsmethoden worden gebruikt. In Snappet maken leerlingen 

opdrachten, zoals ze dat anders in een werkboek of schrift doen. Wij doen dit via de leerling website 

van Snappet op onze Chromebooks. De leerlingen hebben hun eigen Chromebook.  

Je wordt niet slimmer van het werken op een tablet of Chromebook, maar de software helpt om 

feedback te geven, de juiste opdrachten aan te bieden en samen heel goed te zien hoe het gaat met 

leerdoelen. Een ander voordeel is dat de leerkracht direct kan zien wat de leerling doet en met welk 

resultaat. Dat zorgt voor meer effectiviteit en minder werkdruk.  Snappet wordt gebruikt voor de 

basisvakken rekenen en onderdelen van taal en spelling. Niet voor technisch lezen en begrijpend 

lezen.  

NB. Omdat leerlingen meer op de Chromebooks werken is er ook meer tijd ingeruimd voor het 

schrijfonderwijs om er zeker van te zijn dat de fijne motoriek voldoende wordt geoefend.   

 

De leerling is eigenaar van het eigen leerproces 

Er wordt gewerkt op een manier waardoor de leerling meer en meer zich eigenaar voelt van zijn eigen 

leerproces en ontwikkeling. Leerdoelen worden met de leerling besproken en gemaakt werk wordt 

zoveel mogelijk nagekeken door de leerling zelf.  

Bij rekenen en spelling wordt de toets bij het begin van een blok afgenomen.  

De uitkomst van de vooraf toets wordt met de leerling besproken. De leerling benoemt zelf de 

leerdoelen die nog niet of onvoldoende worden beheerst en bedenkt met de leerkracht welke instructie 

https://nl.snappet.org/over-snappet/
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en oefenstof nodig is om de leerdoelen te halen. 

 

Vak- en vormingsgebieden groepen 3 t/m 8. 

Er wordt veel tijd besteed aan lezen, taal en rekenen. Maar ook aan het zelfstandig werken en leren. 

Zoals het uitvoeren van een eenvoudige opdracht tot het oefenen van sommen zonder hulp van de 

leerkracht. In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met methodes. Alle methodes voldoen aan de 

wettelijke eis dat ze dekkend zijn voor de kerndoelen primair onderwijs. 

 

Wij willen leerlingen uitdagen tot leren  

Wij proberen de motivatie tot leren te stimuleren door verschillende didactische werkvormen, o.a. door 

thematisch te werken en onderzoekend leren te stimuleren. Leerlingen mogen zelf opdrachten kiezen 

en eigen leervragen uitwerken. Wij bieden een balans aan in aanbod en vraag gestuurd onderwijs. We 

willen de creativiteit van leerlingen stimuleren door het te leren zelfstandig naar oplossingen te zoeken 

bij allerlei vragen en opdrachten m.b.t. de verschillende leergebieden.  

We willen hierbij meer gebruik maken van Grej of the day (GOTD). Dit zijn dagelijkse microlessen 

gebaseerd op hints, feiten, nieuwsgierigheid, het maken van connecties en herhaling. De lessen 

kunnen gaan over mensen, plaatsen of gebeurtenissen. Het doel van GOTD is om interesse te 

wekken bij leerlingen, hen aan te zetten tot onderzoek, de nieuwsgierigheid te prikkelen en de 

interactie tussen de driehoek leerkracht-leerling-ouder(s) te vergroten. 

 

Onderwijskundig beleid  

Voor taalonderwijs gebruiken we de methodes Veilig Leren Lezen (groep 3) en Taal Actief (groep 4-8) 

en het onderdeel Spelling uit Staal; bij het Rekenonderwijs gebruiken we Pluspunt (groep 3-8).  

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt - op basis van de leerlingenpopulatie - veel aandacht in ons 

curriculum. Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet 

aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We 

constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen 

leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden 

goed in te slijpen) en tegelijkertijd meer aandacht voor redactiesommen (dagelijks rekenen).  

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze 

leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde door gebruik te 

maken van Blink geïntegreerd. In deze methode wordt thematisch gewerkt en dat betekent dat de 

vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie niet afzonderlijk worden behandeld maar 

in samenhang zoals leerlingen die ook waarnemen in de dagelijkse belevingswereld.  

Op onze school hechten we ook veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft 

een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale 

aspect: leren bewegen doe je altijd samen. 

 

Onderwijsbehoefte is vertrekpunt  

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van 

de leerlingen. Alle leerkrachten beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van 

hun leerlingen. De leerkrachten stemmen hun instructie, het aanbod, de tijd en de verwerking af op de 

kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep. De instructie wordt gegeven aan de hand 

van het model Directe Instructie.  

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we 

te maken hebben met verschillen, wordt het onderwijsleerproces zo ingericht, dat dit ook mogelijk is. 

Onze leerkrachten zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling 

nauwkeurig met behulp van het leerling volgsysteem. 
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Organisatiebeleid  

Lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel 

beide facetten van ons werk voortdurend door elkaar lopen.  We vinden het belangrijk dat de school 

een veilige en verzorgde omgeving is voor leerlingen en medewerkers. Een omgeving waarin iedereen 

zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open 

staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de 

dagelijkse gang van zaken.  

 

Veiligheid 

We proberen incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (waaronder pleinregels; de 

regels zijn met name gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook 

daadwerkelijk gehanteerd. De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met 

behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden 

aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leerkrachten worden 1 x per 2 jaar bevraagd op veiligheid. De 

uitkomsten worden geanalyseerd. Uit de analyse kunnen eventueel verbeterpunten voortkomen. 

In het kader van veiligheid beschikken de scholen die onder Openbaar Onderwijs Westerwolde vallen, 

over een aandacht functionaris. Deze functionaris is het eerste aanspreekpunt daar waar het gaat om 

pesten.  

 

Ondersteuningsstructuur    

De school heeft een effectieve interne en externe onderwijs ondersteuningsstructuur.  

De taken van de directeur, intern begeleider en de leerkracht liggen vast en zijn beschreven in het 

document taken en verantwoordelijkheden van de directeur, intern begeleider en leerkrachten.  

Ondersteuning binnen de klas:  

Er is één leerkrachtondersteuner die de leerkrachten faciliteert tijdens de instructie, en de verwerking 

van de leerdoelen met Snappet. De leerkrachtondersteuner wordt met name in de midden- en 

bovenbouw ingezet ter ondersteuning van het onderwijsleerproces in een combinatiegroep van 3 

groepen.  

Ondersteuning buiten de klas:  

De leraarondersteuner kan, indien nodig, individuele kinderen of groepjes kinderen begeleiden bij het 

verwerken van de lesstof of extra ondersteuning bieden.  

De logopedist biedt extra ondersteuning aan leerlingen op het gebied van uitspraak en 

taalontwikkelingsproblemen. De logopediste is een ochtend per week bij ons op school. Als er veel 

kinderen zijn in een schooljaar die hulp op dit gebied nodig hebben, wordt er een prioriteitenlijst 

gemaakt en/of doorverwezen naar privé-logopedie. 

De motorisch remedial teacher (MRT) biedt extra ondersteuning bij de motorische ontwikkeling. Eén 

keer per week werken de leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben bij het bewegen, aan 

oefeningen op school. 

Zorgteam  

Op OBS Op d ‘Esch wordt gewerkt met een zorgteam: de directeur, de intern begeleider en eventueel 

een consultatief begeleider van Cedin. Wanneer daartoe aanleiding is, kan (een medewerker van) het 

centrum voor jeugd & gezin aanschuiven. 

 

Onze ambities ten aanzien van het bieden van aanvullende of extra ondersteuning zijn:  

 Handelingsgericht werken volgens de zeven uitgangspunten.  

 Implementeren van het werken met Snappet vastgelegd in de werkwijzer OBS Op d ’Esch. 

 Coördineren van de zorg rondom een leerling in het kader van één kind, één plan.  

 Het borgen van de werkwijzer zorg voor het planmatig werken door het team. 

 Analyses duidelijk en concreet beschrijven waarbij de pdca-cyclus wordt toegepast.  
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 Een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die het 1F niveau niet halen, waarbij de leerroutes 

van Passende Perspectieven worden vastgelegd in ParnasSys. 

 

Doorgaande lijn VVE-PO-VO 

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is met name 

gericht op informatie-uitwisseling over leerlingen en het realiseren van een doorgaande leerlijn. 

Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen 

betrekken we ouders bij de overgang van hun kind.  

Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het 

samenwerkingsverband passend onderwijs en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief 

binnen de gemeente samen; afspraken in het kader van de lokaal educatieve agenda en m.b.t. 

vroegschoolse educatie voeren we gemeente breed uit.  

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in die vorm van het voortgezet 

onderwijs die bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze 

leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te 

slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we 

leerlingen leveren.  

 

Samenwerken binnen de MFA de Zuides 

Werken in een MFA betekent dat er meerdere partners aanwezig zijn die zich met de ontwikkeling van 

kinderen bezighouden. Samenwerken binnen een MFA houdt soms ook in dat je over je eigen 

grenzen heen moet stappen. Er is regelmatig overleg met de verschillende partners in de MFA over 

inhoudelijke en over organisatorische zaken. Daarnaast organiseren we met elkaar onder andere een 

gezamenlijke lunch, sportdagen en het Sinterklaasfeest. Met name de groepen 1 en 2 van beide 

scholen werken veel samen. De peuterspeelzaal wordt hier ook bij betrokken. We werken onder 

andere gezamenlijk aan bepaalde thema’s. Ook het buitenspelen wordt door de onderbouw 

gezamenlijk gedaan. De midden- en bovenbouw groepen spelen samen op het grote schoolplein en in 

de pannakooi. 
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Wie zoeken wij? 

Het college van B&W van de gemeente Westerwolde is voor obs Op d ’Esch in Sellingen op zoek naar 

een nieuwe directeur voor 0,6 fte. Een directeur die bewust kiest voor het openbaar onderwijs. Een 

directeur die als onderwijskundig leider zichtbaar aanwezig is en de visie en de huidige ontwikkeling 

van de school succesvol met het team en ouders weet voort te zetten.   

In samenspraak met de huidige directeur, het team, de intern begeleider en de MR van Op d ’Esch, 

zijn we gekomen tot de volgende verwachtingen: een onderwijskundig leider met enige jaren ervaring 

in een vergelijkbare functie, die gaat voor de school. Een directeur die de visie, kernwaarden en 

werkwijze van Op d ’Esch onderschrijft en de ambitie heeft om deze verder te ontwikkelen en uit te 

bouwen. Een directeur die kennis heeft van het gebied Zuid-Oost Groningen en affiniteit heeft met het 

werken in een dorp. Een directeur met humor, die uitvoering weet te geven aan de gestelde ambities  

in samenwerking met het team, door teamleden actief te betrekken bij het proces en hen professionele 

ruimte en vertrouwen te geven. Ook verwachten we dat de directeur toegankelijk is voor ouders en 

gestelde ambities in samenwerking met ouders uitvoert door de MR actief te betrekken bij het proces 

en dit vervolgens weer te delen tijdens ouderavonden. We verwachten dat de directeur zichtbaar 

aanwezig is, meedoet met activiteiten maar zich bewust is van zijn positie. De deur voor een ieder 

open zet, de tijd neemt voor leerkrachten en ouders, en het team altijd steunt. Een directeur die het 

huidige klimaat weet te behouden waarin mensen zich gemotiveerd, gewaardeerd en gehoord voelen 

en graag willen samenwerken.  
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Onderwijsvisie en strategisch denken 

 Kiest bewust voor openbaar onderwijs; 

 Heeft affiniteit met het werken in een dorp en binnen een MFA; 

 Kan de door het bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen vertalen in meerjaren 

onderwijsprogrammering en jaarplannen voor de school;  

 Levert als directeur een actieve bijdrage aan het bovenschools beleid; 

 Heeft zicht op wat er leeft in het basisonderwijs en anticipeert op maatschappelijke en 

onderwijskundige ontwikkelingen; 

 Is overtuigd van het belang van teamleren en ouderbetrokkenheid, en weet dit verder te 

ontwikkelen. 

 

Leiderschap 

 Is zichtbaar, aanspreekbaar en toont aandacht; 

 Schept een open en veilig klimaat waarin teamleden zich gemotiveerd, gestimuleerd en 

gewaardeerd voelen;  

 Gaat uit van motivatie en expertise van teamleden en stimuleert het teamleren; 

 Geeft anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen door concrete afspraken te maken over taken 

en verantwoordelijkheden; 

 Beschikt over probleemoplossend vermogen, is daarbij besluitvaardig en kan daadkrachtig 

optreden; 

 Handelt proactief vanuit zijn maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid. 

 

Communicatie 

 Staat voor OBS Op d ’Esch en draagt dit op een enthousiaste en professionele wijze uit; 

 Communiceert open en transparant, stimuleert een professionele dialoog, is bereikbaar, 

aanspreekbaar en neemt tijd om te luisteren; 

 Heeft gevoel voor humor en straalt pedagogisch optimisme uit; 

 Onderhoudt contacten met ouders en medezeggenschapsraad over te nemen of genomen 

beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te 

onderhandelen; 

 Onderhoudt contacten met scholen en instellingen gericht op afstemming van onderwijs en 

leerlingenzorg; 

 Onderhoudt contacten met participanten MFA en ketenpartners (Brede School concept).  

 

Organisatie, planning en beheer 

 Kan het huidige schoolbeleid verder ontwikkelen, vormgeven, aansturen en borgen; 

 Zorgt voor een goede afstemming met leerkrachten, intern begeleider en ouders (MR) omtrent 

schoolontwikkeling, leerlingenzorg en kwaliteitszorg; 

 Heeft beheersmatig en financieel inzicht; 

 Heeft oog voor de inrichting en het onderhoud van de school en de MFA. 

 

Kwaliteit 

 Beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden zowel in woord als op 

schrift; 

 Draagt zorg voor de nodige kwaliteits- en beleidsdocumenten; 

 Draagt zorg voor een kwaliteitsvolle aanpak: bedenken, uitvoeren, evalueren en bijsturen; 

 Weet kwaliteit en persoonlijk karakter van de school in balans te combineren. 

 

De werving en selectie vindt plaats volgens de sollicitatiecode OOW, conform cao PO. 

 

 


