
Stichting Promes zoekt
 voor OBS de Iekmulder en 

OBS de Berkenhorst per 1 november een

Stichting Promes
Promes is een onderwijsstichting voor basis-en speciale 
scholen (SBO, SO, VSO) in Meppel en Staphorst. Dit zijn 
waarden gedreven scholen waar verhalen samenkomen. 
Vanuit gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

Kenmerken van obs de Iekmulder
De Iekmulder is een openbare, kleine 
dorpsschool in het hart van IJhorst. Het is een 
school waar iedereen zich welkom voelt. De 
Iekmulder is actief in beweging om ervoor 
te zorgen dat elk kind zich zo goed mogelijk 
kan ontwikkelen. 

Het team van de Iekmulder werkt vanuit de volgende waarden: 
samenhang, zelfrespect & autonomie, kennis, samenwerken, 
enthousiasme & plezier. Met deze waarden voor ogen wil zij 
de kinderen voorbereiden op de toekomst. In een positieve 
sfeer leren zij de kinderen samenwerken en zich 
ontwikkelen tot onafhankelijk denkende mensen. De 
kinderen mogen zijn wie ze zijn en ze leren respect te 
hebben voor de wereld om hen heen. De school, de ouders 
en het dorp vormen een samenhangend geheel en voeden 
de kinderen op vanuit die samenhang tot wereldburgers 
van de toekomst. 

Kenmerken van obs de Berkenhorst
De Berkenhorst is een veelzijdige, ruime en 
moderne school. Een school met veel 
aandacht voor sport, muziek en cultuur. 
We nemen binnen de gemeente Staphorst 
deel aan het cultuur- en erfgoedproject.
Kleinschaligheid is onze kracht. Het onderwijs 
op onze school wordt vormgegeven vanuit 
een duidelijke visie. 

Wij werken hierbij vanuit vijf pijlers: Samen zijn, Samen 
werken, Samen leren, Samenhang, Samen uniek. 
Wij schenken veelvuldig aandacht aan de verschillen tussen 
kinderen. Betrokkenheid, uitdaging, veiligheid en een 
positieve sfeer zijn kenmerken die daarbij passen. 
“Word wie je wilt zijn en herken je talent!”

Profiel
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en 

aantoonbare leidinggevende, kwaliteiten
• Je hecht aan een prettig leer-en werkklimaat binnen de 

school
• Je kunt met enthousiasme het team en de school verder 

ontwikkelen
• Je bent zichtbaar en toegankelijk voor leerlingen, ouders 

en personeel
• Jouw persoonlijke eigenschappen zijn: inspirerend, 

doortastend, bindend en betrokken

Het curriculum vitae:
• Je hebt lesgevende ervaring 
• Je hebt leidinggevende ervaring in het onderwijs
• Je beschikt over het diploma Schoolleider Primair            

Onderwijs of een vergelijkbare managementopleiding

In de gesprekken met jou wordt duidelijk dat je beschikt 
over de volgende competenties:
• Onderwijskundig leiderschap
• Ondernemerschap
• Inlevingsvermogen
• Besluitvaardigheid
• Strategisch leiderschap

Wij bieden:
• De allerleukste kinderen en enthousiaste, meedenkende 

ouders
• Enthousiaste en professionele IKC-teams
• Ondersteuning vanuit het stafbureau, bestuur en             

collega-directeuren;
• Leuke en uitdagende werkomgevingen
• Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens cao po    

(schaal D12)

Informatie 
Je kunt aanvullende informatie verkrijgen bij 
Carien de Boer (adjunct de Berkenhorst) tel. 0522-461359 
Lammy Lempersz (adjunct de Iekmulder) tel. 0522-441970 of 
Niels Strolenberg (voorzitter College van Bestuur) 
tel. 0522-278120. In verband met de vakantie zijn zij 
bereikbaar vanaf 16 augustus 2021. Informatie over de 
Stichting en de scholen is te vinden op:
www.stichtingpromes.nl
www.deberkenhorst.nl
www.iekmulder.nl

Bureau Meesterschap werving & selectie

bevlogen meerschoolsdirecteur
(0.9 fte)

Procedure
Je kunt jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 
23 augustus a.s. per mail sturen naar: 
vacature@bureaumeesterschap.nl. 
Bij de benoeming is het bestuur en een breed samengestelde 
selectiecommissie betrokken.

Data
De selectiegesprekken worden gehouden op 1 september en 
9 september a.s. Een assessment kan deel uit maken van de 
procedure.

www.bureaumeesterschap.nl


