
                                                                             
 

 

Functieprofiel 

Directeur De Stapvoorde 

                       Openbaar Primair Onderwijs Almelo 
 
Functienaam:  Directeur De Stapvoorde 
Organisatie:  Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) 
Dienstverband:  bij voorkeur 1,0 fte 
Salarisschaal:  D12 CAO-PO 
 
Het bestuur van stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) zoekt per 1 augustus voor 
Openbare basisschool De Stapvoorde een veelzijdige 
 

Directeur (0,8 – 1,0 fte) 
Teamspeler-Verbinder-Daadkrachtig 

  
DE FUNCTIE IN HET KORT 

De Stapvoorde zoekt een daadkrachtige directeur die vanuit helicopterview leiding geeft aan zijn of 
haar onderwijsteam. Vanuit een onderwijskundige visie helpt de directeur de ingezette koers verder 
te ontwikkelen. Daarbij gaat de directeur planmatig te werk, zodat veranderingen gestructureerd 
verlopen. 
Bent u die empathische, daadkrachtige teamspeler die wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling? 
Dan verzoeken wij u met klem te solliciteren. 

BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL   

OBS de Stapvoorde is een plek waar leerlingen van vier tot en met twaalf jaar bijeenkomen, goed 
onderwijs krijgen (kwalificatie) en leren relaties aan te gaan met anderen d.m.v. samen spelen, 
samen werken en samen leren (socialisatie). Met als uiteindelijke doel om zelfstandige, zelfredzame 
en verdraagzame mensen te worden (persoonsvorming). 

OBS de Stapvoorde onderschrijft de visie van stichting OPOA en vult deze visie aan met de volgende 
uitgangspunten:  
1. Het team, leerlingen en ouders zorgen samen voor een veilige en respectvolle leeromgeving;  
2. Leren betekent: taken zelfstandig uitvoeren, waar wenselijk in samenwerking met anderen;  
3. Fouten maken mag. Een fout is het begin van verbetering;  
4. Aandacht voor talentontwikkeling, voor zowel kind als leerkracht;  
5. Ik doe er toe: alle medewerkers zijn zich bewust van hun belangrijke en bijzondere positie door  
    hun eerste betrokkenheid en deskundigheid;  
6. Een goede communicatie met de ouder(-s) en/of verzorger(-s) en andere belanghebbenden over  
    de ontwikkeling van hun kind/onze leerling;  

Openbare basisschool De Stapvoorde is een school met circa 165 leerlingen.  

De Stapvoorde is ook een academische opleidingsschool, waarbij er cyclusmatig wordt gewerkt aan 
onze onderwijsontwikkeling. Er is sprake van een onderzoekende houding bij leraren, studenten en 
overige betrokkenen. 



                                                                             
 
De Stapvoorde is onderdeel van stichting OPOA. OPOA verzorgt openbaar primair onderwijs in de 
gemeente Almelo. Er wordt gewerkt met het Raad van Toezichtmodel. Als directeur legt u 
verantwoording af aan het College van Bestuur en maakt u deel uit van het DirecteurenOverleg (DO). 
Het bestuur en DO worden ondersteund door het stafbureau.  
Bij OPOA staat kwaliteit hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: 
ondernemend, vertrouwen, samenwerkend, verbindend en ambitieus.  
 
Voor meer informatie zie de website van www.stapvoordeopoa.nl en www.opoa.nl  
 
WAT VRAGEN WIJ? 
 
De directeur: 

• heeft een HBO of academisch werk- en denkniveau; 

• heeft voldaan aan de (her)registratie eisen van het schoolleidersregister en is ingeschreven 
in het schoolleidersregister of de opleiding tot schoolleider basisbekwaam heeft afgerond en 
vakbekwaam nog gaat volgen; 

• beschikt over een herkenbare onderwijskundige visie; 

• heeft ervaring als leidinggevende en met het inrichten van een organisatiestructuur die past 
bij de vorm en inhoud van de organisatie. 

 
WELKE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN VRAGEN WIJ? 
 
Onze directeur: 

• heeft affiniteit met onze doelgroep; 

• heeft ervaring in het basisonderwijs; 

• heeft een helikopterview; 

• is daadkrachtig en transparant; 

• hanteert een coachende en verbindende leiderschapsstijl; weet binnen het team draagvlak 
te creëren en ziet wat een ieder nodig heeft; 

• werkt vanuit een sterke pedagogische en onderwijskundige visie en heeft kennis van  
zaken; 

• is toegankelijk voor ouders, leerlingen en partners; 

• is zichtbaar binnen de school; 

• vervult een actieve rol in het directeurenoverleg van OPOA. 
 
WAT BIEDEN WIJ? 
 

• Een prachtige school die rekening houdt met de behoeften van de populatie,   
het onderwijs zorgvuldig vorm geeft en verder ontwikkelt met daarbij als insteek  
optimale kansen voor ieder kind. 

• Een gedreven, betrokken, enthousiast en kritisch team dat volop ontwikkelt en  
       graag vooruit wil. 

• Betrokken ouders die klaar staan voor de school. 

• Een uitdagende functie op een school met een fijne sfeer. 

• U wordt in eerste instantie benoemd voor bepaalde tijd. Bij goed functioneren wordt de 
benoeming automatisch omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

• Een actief directieoverleg dat werkt vanuit de waarden: tolerantie, respect en solidariteit. 

• Mogelijkheid tot mobiliteit binnen het bestuur. 
 

http://www.opoa.nl/


                                                                             
 
CONTEXT VAN DE FUNCTIE 

 

Bij goed functioneren betreft het een functie met een dienstverband voor onbepaalde tijd. De 
functie van directeur van basisschool De Stapvoorde is tijdelijk aangezien de school in de komende 
jaren voornemens is te fuseren. Een belangrijke opdracht is om de school goed te 
vertegenwoordigen in dit proces.  
 

PROCEDURE 

 

Uw sollicitatie met CV kunt u tot en met 9 mei 2022 richten aan: Bestuur OPOA,  

Sluiskade Zuidzijde 187, 7607 XT Almelo of per mail: secretariaat@opoa.nl 

 

Na de brievenselectie volgen de gesprekken met de benoemingsadviescommissie. Deze gesprekken 

zijn gepland op 19 mei 2022 (18.00 t/m 21.30 uur) op het stafbureau OPOA. Eventuele vervolg- 

gesprekken zullen 25 mei 2022 plaats vinden. 

 

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de voorzitter CvB: Frank Konings ( f.konings@opoa.nl  of: 0546 544700) 

 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld) 

 

Procedure op hoofdlijnen 

 

Wat Wanneer 

Sluitingsdatum   9 mei 2022 

Eerste ronde gesprek met de BAC 19 mei 2022 

Referentiecheck 20 mei 2022 

Tweede ronde gesprek met de BAC 25 mei 2022 

Gesprek arbeidsvoorwaarden en evt. assessment z.s.m. 
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