
 

 

 

 

Stichting OPO-Albrandswaard is een kleinschalige stichting met vier schoollocaties in Rhoon en 

Poortugaal.  De stichting heeft ruim 800 leerlingen die elke dag met plezier naar school komen en 

enthousiaste collega’s die je met open armen zullen ontvangen. Voor Stichting OPO-Albrandswaard zoeken 

we een  

 

OBS Portland is een school met ruim 340 kinderen en gevestigd in de wijk Rhoon-Portland. De school heeft 

een duidelijke visie gebaseerd op de vier pijlers groei, samen, anders leren en aandacht. Deze visie is goed 

weergegeven op de website www.obsportland.nl. 

Wil jij als directeur samen met een enthousiast, dynamisch, professioneel team bijdragen aan een mooie 

toekomst voor de leerlingen van OBS Portland? Wil jij de visie borgen en versterken waar het team trots op 

is? Ben jij een verbinder heb je een coachende leiderschapsstijl en ben je een onderwijskundig leider met 

helikopterview en denk je in kansen en mogelijkheden? Dan zijn wij heel benieuwd naar jou!  

Wij zoeken een directeur die enthousiast wordt van de visie en in het bezit is van een schoolleidersdiploma, 

geregistreerd staat in het schoolleidersregister en kennis en/of ervaring heeft met passend onderwijs.  

Wij vragen van de nieuwe directeur van OBS Portland:   

- Je bent strategisch en staat voor goed onderwijs.  

- Je bent doortastend, daadkrachtig en inspirerend.  

- Je bent communicatief sterk en weet de school intern en extern goed te presenteren. 

- Je handelt transparant en versterkt de onderlinge verbindingen intern en extern.  

- Je investeert in een lerende organisatie en versterkt het eigenaarschap in het team.  

- Je ziet samenhang en stuurt op inhoud en proces vanuit een goed rolbesef.  

- Je staat open voor meningen en ideeën en komt op een respectvolle manier tot besluitvorming.  

- Je bent in staat zakelijkheid te combineren met mensgerichtheid.  
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Wij bieden jou een prettige werkomgeving, met een bevlogen team en een goede interne 

samenwerking met de andere directeuren binnen de stichting. Ingangsdatum 1 september of zoveel eerder 

als mogelijk. 

 

Solliciteer voor 9 juni via Spijtenburg. Stuur je brief en motivatie naar Carlo Brouwers, 

c.brouwers@spijtenburg.nl  

Voor vragen over de functie is Carlo te bereiken op 06-81005214. Houd rekening met de volgende data:  

1e ronde: donderdag 16 juni vanaf 18.30 – presentatie 
2e ronde: donderdag 23 juni vanaf 18:30 – casuïstiek  
arbeidsvoorwaardengesprek (27 of 28 juni). 

 

 

 

 

 


