
 

 
 
 
 
Onze school 
www.brookschole.nl 
 
De school met 49 leerlingen verdeeld over drie 
groepen is gelegen in het buurtschap Markelose 
Broek; een landelijke omgeving in Markelo. Het 
team bestaat uit zes leerkrachten. 
 
Visie OBS Brookschole 
Rust, ruimte, ravotten: kernwaarden die wij 
belangrijk vinden bij de ontwikkeling van 
kinderen. Kernwaarden die volgens ons ervoor 
zorgen dat kinderen hun eigen plek in durven te 
nemen en keuzes leren te maken. 
Daarnaast voeren wij oplossingsgerichte 
kindgesprekken waardoor kinderen meer grip 
krijgen op hun leerproces. Daarmee wordt de 
eigen verantwoordelijkheid gestimuleerd. 
 
Het bestuur 
Het bestuur van OPO Hof van Twente 
stimuleert de scholen hun onderwijs te 
ontwikkelen vanuit  een krachtige, scherp 
gepositioneerde visie van de school. Centraal 
staan de open houding, het leren van elkaar en 
de groei naar een professionele 
leergemeenschap. 

 
 

 
 
 
 
 
U kunt uw motivatiebrief en cv sturen naar: 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van 
Twente 
t.a.v.  Ymke Overbeek 
Postbus 220, 7470 AE Goor 
Per e-mail: y.overbeek@opohvt.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 

Openbare Basisschool 

“Brookschole” 
Markelo 

 
Het bestuur zoekt voor basisschool Brookschole een 

 

 Locatiedirecteur  
0,4 

(Optioneel aan te vullen twee dagen lesgebonden) 
 

Functie-eisen: 
Wij zijn op zoek naar iemand die: 

- De opleiding tot schoolleider primair onderwijs heeft gevolgd of 
bereid is deze te volgen; 

- Beschikt over managementkwaliteiten en/of –ervaring; 
- Het kind centraal stelt in zijn/haar onderwijsvisie; 
- Het team meeneemt in zijn/haar visie en werkt vanuit  gedeeld 

leiderschap; 
- Een visie op onderwijs en onderwijsvernieuwingen heeft en deze 

verder kan ontwikkelen en begeleiden; 
- Rekening houdt met de belangen, positie en 

verantwoordelijkheden van ouders/verzorgers, het team, de 
medezeggenschapsraad en de ouderraad; 

- De inzet van middelen koppelt aan visie en doelen en deze kan 
verantwoorden; 

- Leiding geeft met lef en visie en besluitvaardig is waar nodig; 
- Algemene kennis heeft van de diverse deelgebieden van de 

beleidsterreinen binnen het primair onderwijs; 
- Voorstander is van het openbaar onderwijs; 

 
Naast bovengenoemde functie-eisen rondom opleiding, ervaring en 
vaardigheden vinden we de volgende eigenschappen ook van belang: 
openheid, innovatief, gestructureerd, coachend leiderschap, teambuilder, 
gevoel voor humor en oog voor de buurt. 
  
 
Wij bieden:  

- Een gezellige school in een groene omgeving; 
- Een enthousiast team met specialisten en een positief 

werkklimaat; 
- Deelname aan het MT, relevante coaching & scholing en 

eventuele kwaliteitswerkgroepen; 
- Een salaris conform CAO PO, schaal A11 

 
 
 
 
 
De procedure: 
We zien jouw sollicitatie graag voor 1 januari 2022 tegemoet.  
De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in week 2. Een 
assessment maakt onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.C. Kok 
0547-276638. 
 

 


