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Wegens het naderende vertrek van de directeur, zoekt 

Dynamiek Scholengroep voor de fusieschool in Sevenum en de 

Kroevert in Kronenberg een directeur met de volgende 

kwaliteiten: 

 

OP ZOEK NAAR EEN DIRECTEUR DIE 

HET LEREN NOOIT VERLEERD IS 

 

ONZE ORGANISATIE 

Stichting Dynamiek Scholengroep is een organisatie van negentien samenwerkende basisscholen, 

waarvan één school voor speciaal basisonderwijs. Zeventien van onze scholen staan in gemeente 

Horst aan de Maas en twee scholen in gemeente Venray. Onze 380 medewerkers zetten zich iedere 

dag met veel passie in voor thuisnabij onderwijs aan 3.078 leerlingen. Alle kinderen zijn bij ons 

welkom. 

ONZE MISSIE 

Dynamiek begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling tot kritisch, democratisch burger. Wij bereiden 

hen zo goed mogelijk voor op hun leven in de maatschappij van de (nabije) toekomst, die sterk 

verandert en moeilijk voorspelbaar is. Wij dragen bij aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen, 

bieden kennis en stimuleren nieuwsgierigheid en een open en ontdekkende houding. 

ONZE KERNWAARDEN 

Eigenaarschap, verbinding en groei zijn onze kernwaarden. Hiertoe nemen wij initiatief en 

verantwoordelijkheid. Vanuit gezamenlijke kaders maken wij eigen keuzes. Wij vinden het belangrijk 

om ons te verbinden met de samenleving en met de toekomst. Dat doen wij met oprechte 

nieuwsgierigheid. Vanuit passie en hoge verwachtingen werken wij aan de ontwikkeling van zowel 

kinderen als onszelf. 

ONS ONDERWIJS 

Ons onderwijsaanbod past in de huidige pluriforme samenleving en is gericht op de optimale 

ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn allemaal uniek, met een eigen sfeer, aanpak en 

onderwijsconcept.  

Dynamiek Scholengroep wil van traditionele schoolgebouwen naar leeromgevingen die de leerlingen 

uitdagen en aanzetten tot ontdekking. Wij onderzoeken hoe we het bedrijfsleven meer bij het 

onderwijsproces kunnen betrekken. Zo willen we onze leerlingen dichter bij de dagelijkse praktijk 

brengen en andersom. Wij hebben bijzondere aandacht voor Wetenschap en Techniek.  

PROFESSIONELE CULTUUR 

Wij zijn steeds met elkaar in gesprek om de kwaliteit van eigen en elkaars handelen te versterken. 

Dat doen we op alle niveaus binnen onze organisatie. 

KOERSPLAN 2020-2024 

Wij hebben vier beloftes gedaan aam onze leerlingen: 

- We geloven in je 

- We zien wie je bent en wat je nodig hebt 

- We bieden je een boeiende en inspirerende leeromgeving 

- We laten je zien dat de wereld groter is dan je school 
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Deze beloftes willen we waarmaken door de komende jaren aan een aantal strategische 

doelstellingen te werken: onderwijskwaliteit versterken, ontwikkelen medewerkers, onderwijs 

vernieuwen, organisatie doorontwikkelen en omgeving integreren. Wij kijken breder dan alleen 

primair onderwijs en hebben het samenwerken met kinderopvang binnen IKC’s en samenwerking 

met het voortgezet onderwijs hoog op de agenda staan. 

Voor  zowel de Weisterbeek als de fusieschool Sevenum staat de komende jaren in het integraal 
huisvestingsplan nieuwbouw gepland. Dit geeft mooie kansen om de onderwijsvisie ook in de 
leeromgeving te integreren.  

 

FUSIESCHOOL SEVENUM EN KROEVERT 

De Dobbelsteen en Horizon zijn onze beide scholen in Sevenum met in totaal 358 leerlingen. Per 1 

augustus fuseren deze scholen en in 2024 zal de nieuwbouw starten. Zij werken al een aantal jaar 

samen aan vernieuwend onderwijs voor alle kinderen van Sevenum. 

Beide scholen hebben in 2019-2020 een start gemaakt met het werken in units. In 2020-2021 is dit 

uitgebreid. Ook is er een sterke focus op thematisch werken en is eigenaarschap zichtbaar in de 

doorgaande lijn. Het afgelopen jaar is flink geïnvesteerd in het directe instructiemodel. Al deze 

ontwikkelingen worden gedragen door het team en er wordt met veel enthousiasme gewerkt aan 

vernieuwend kwalitatief goed onderwijs. E.e.a. is in lijn met de visie van de nieuwe fusieschool. 

De kinderen uit Kronenberg en Evertsoord gaan naar onze school De Kroevert. Op deze kleine school 

met 85 leerlingen krijgen zij uitstekend onderwijs met een sterke focus op de natuurlijke omgeving 

waarin zij wonen. Er wordt veel geïnvesteerd in samenwerking met de hechte dorpsgemeenschap. 

In het moderne onderwijs is veel aandacht voor de leerdoelen van de kinderen.  

Belangrijke competenties van de directeur voor deze scholen is dat hij oog heeft voor de fase waarin 

de scholen zich bevinden en hier verder voortbouwt op hetgeen ontwikkeld en bereikt is. Het bieden 

van kansen aan medewerkers en waarbij een goede balans wordt gevonden tussen leiding geven en 

ruimte bieden vanuit eigenaarschap. Vanuit oprechte interesse in kinderen, ouders en medewerkers 

in verbinding zijn en innovatief thuisnabij onderwijs te ontwikkelen in een gebouw wat hierbij past.  

Vraag van de kinderen 

Ook de leerlingen van de drie scholen zijn gevraagd wat zij graag willen zien in een nieuwe directeur. 

 

Bekijk ook de websites van onze scholen: www.dedobbelsteen.nl, www.bs.dehorizon.nl en 

www.kroevert.nl 

 

http://www.dedobbelsteen.nl/
http://www.bs.dehorizon.nl/
http://www.kroevert.nl/
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ALGEMEEN PROFIEL VOOR DE FUNCTIE DIRECTEUR 

In nauwe samenwerking met de leden van het kwaliteitsteam, die je faciliteert en prikkelt, ben je 

integraal verantwoordelijk voor de scholen. Je bouwt voort op de bestaande visie die gericht is op 

modern onderwijs. Waarin kinderen gezien en gehoord worden en onderwijs op maat de ambitie is. 

Er liggen stevige fundamenten in het onderwijs, vormgegeven door vaste teams. Er wordt gezocht 

naar een directeur die met de teams kan doorontwikkelen op de ingeslagen weg, kan inspireren en 

leiden. Waarbij de directeur de talenten en krachten van de teamleden ziet en krachtig inzet om 

samen vorm te geven aan toekomstbestendig onderwijs, vanuit heldere kaders. In de lijn van de vier 

beloftes aan kinderen in het koersplan 20-24.  

 

Je beschikt over een relevante opleiding en bent ingeschreven in het schoolleidersregister of hiertoe 

bereid. Je hebt meerdere jaren ervaring in een leidinggevende rol. Je bent uitstekend in staat om de 

visie van beide scholen te omarmen en te vertalen naar praktische uitvoeringstoepassingen, je sluit 

daarbij aan bij de kwaliteiten van de individuele teamleden en weet hen te inspireren en motiveren 

om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot kritisch, democratisch burger. 

 

In de samenstelling van ons directeurenteam streven wij naar een evenwichtige samenstelling 

(gender, leeftijd, expertise, achtergrond, opleiding, werkervaring, netwerk).  Vanwege de huidige 

samenstelling gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar mannelijke kandidaten met een 

bewezen trackrecord in het onderwijs of aanpalend werkveld.  

 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN 

Wij bieden in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan die bij goed functioneren wordt 
omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De functie van directeur is 
gewaardeerd in schaal D13 van de cao PO.  

 

PROCEDURE 

Het eerste selectiegesprek wordt gevoerd met het College van Bestuur en de Manager HR. Na een 

eventueel tweede selectiegesprek worden benoembare kandidaten ter advies voorgedragen aan de 

benoemingsadviescommissie (BAC), waarin de MR, een lid van het kwaliteitsteam en een collega-

directeur zitting hebben. Vervolgens benoemt het College van Bestuur de nieuwe directeur. 

Voor deze functie is een verklaring omtrent gedrag vereist. Een assessment wordt ingezet om de 
ontwikkelmogelijkheden en het potentieel in kaart te brengen.  
 

SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN  

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Karin Albers of 
Dorien Sommers, College van Bestuur. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met 

Ellen van Kester, HR Manager. Zij zijn bereikbaar op 077-4678020. 
 

Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan je sollicitatie o.v.v. 
vacaturenummer 21.03 naar hr@dynamiek.nu . De reactietermijn voor deze vacature sluit op 11 
april 2021. De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 13 april vanaf 17.00 uur. 
 


