
  
  
  
BasisBuren verzorgt openbaar, algemeen toegankelijk onderwijs in de gemeente Buren en in 
Kapel Avezaath (gemeente Tiel) en bestaat uit 12 scholen. De organisatie telt ongeveer 1.450 
leerlingen, 140 medewerkers en is efficiënt ingericht met verantwoordelijkheden laag in de 
organisatie. Er is een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder en integraal verantwoordelijke 
schooldirecteuren. Directeuren vormen gezamenlijk een directeurenoverleg: adviserend aan het 
bestuur. Bestuur en directeuren worden ondersteund door het kantoor met 
managementondersteuning en specialisten op HRM, onderwijs, financiën en huisvesting. 
Daarnaast zijn er Intern Begeleiders voor advies en begeleiding van onderwijs en zorg op school- 
en bovenschools niveau. De scholen staan middenin de samenleving, bieden ruimte voor 
diversiteit en hebben ieder een eigen gezicht.  
  
  

Wij zoeken voor De Sterappel in Lienden per 1 augustus 2019  

                                         een locatieleider (schaal AB)  
  

Voor minimaal 0,6 fte, de baan bestaat uit zowel ambulante tijd als lesgevende taken.  
  
De locatieleider is samen met de meerscholendirecteur aanspreekpunt vanuit de directie richting 
ouders, medewerkers en andere externen. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers op de school 
en de dagelijkse gang van zaken. De locatieleider geeft sturing en coördineert op  
inhoudelijke aspecten van onderwijs, zorg en beheer. Ook is veelal sprake van een adviserende 
rol richting de meerscholen directeur. In bepaalde gevallen (gezien de formatie) kan de 
locatieleider ook lesgevende taken hebben.  
  
  
Functie-eisen  

● Inspirerende onderwijskundige visie en weet deze op een heldere wijze voor het voetlicht te 
brengen  

● Weet mede draagvlak te creëren voor nieuw en actueel onderwijskundig beleid  
● Ervaring met 21st century skills en ict-vaardig (kennis van gebruik van ipads) 
● Weet mede richting te geven aan een professionele cultuur  
● Werkt vanuit betrokkenheid en persoonlijke aandacht  
● Luistert naar en komt tegemoet aan de behoeften van het team 
● Is representatief en weet op een adequate wijze samen te werken met de leerkrachten, 

ouders en kinderen  
● Daadkrachtig en doortastend karakter, iemand die knopen doorhakt 
● Heeft humor en relativeringsvermogen  
● Kan omgaan met druk en spanning  
● Is flexibel en kan snel schakelen  
● Is in bezit van een diploma schoolleider of gaat dit diploma behalen  
 
Wij bieden een open en enthousiast team wat graag meedenkt. 

 



  
 
Aanstelling  
In eerste instantie is de functie voor de duur van een jaar. Na gebleken geschiktheid wordt deze 
functie omgezet naar  onbepaalde tijd. Kandidaten met een vast dienstverband behouden deze.  
   
Procedure  
Wanneer u geïnteresseerd bent en beschikt over de bovenbeschreven functie-eisen kunt u tot 22 
maart 2019 solliciteren door middel van een motivatiebrief en een curriculum vitae.  
U kunt zich per mail richten tot mevrouw Gerrie Amperse (meerscholendirecteur) 
gerrie.amperse@basisburen.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 1 april 2019.  
  
Meer informatie  
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met mevrouw Gerrie Amperse. Zij is te 
bereiken via telefoonnummer 06-10749187. 
Ook kunt u de website van de Sterappel raadplegen: https://obsdesterappel.nl/  
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