
Het college van bestuur van Aves zoekt per 
1 augustus 2021 voor OBS Roderik van Voorst 
in Emmeloord een directeur voor 0,6-0,8 ft e. 

Openbare basisschool Roderik van Voorst is een pretti  ge, warme school waar kinderen in 
het middelpunt staan. De lijntjes zijn kort, drempels zijn laag. 
Wij ontwikkelen ons onderwijs aan de hand van ons S*T*O*E*R concept. Samen Trainen, 
Onderzoeken en Ervaren in een rijke leeromgeving, om het beste Resultaat uit ieder kind te halen. 

Wat zoeken wij in een directeur: 
• Iemand die de nieuwe koers van de school verder kan doorontwikkelen en uitbouwen. 
• Iemand die affi  niteit heeft  met het wijkplatf orm en verder kijkt dan alleen de school. 
• Iemand die communicati ef sterk is en een coachende en verbindende leiderschapssti jl heeft  en 

dé schakel is tussen team, kinderen, ouders, MR en bestuur.
• Iemand die leiding geeft  vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid bij de teamleden neerlegt.   
• Iemand die betrokken is bij de school en affi  niteit heeft  met de doelgroep.  
• Iemand die zorgt voor een goede sfeer en veilige leeromgeving in de school.
• Iemand bij wie de deur alti jd open staat voor leerkrachten, ouders en kinderen. 
• Iemand met een achtergrond in het onderwijs die onderzoekend leren verder wil ontwikkelen in 

de school. 

Wat willen de kinderen graag:
• Een lieve, aardige directeur die waar nodig ook streng kan zijn. 
• Een directeur die van de kinderen houdt en hen ook echt begrijpt. 
• Een directeur die humor heeft . 
• Een directeur die alti jd klaar staat om de kinderen te helpen. 

Wat krijg je er voor terug:
• Een school die sterk vernieuwd is de afgelopen jaren.
• Een team dat helemaal gaat voor een veilige sfeer voor de kinderen en de ouders. 
• Een school waar gelijkwaardigheid en waardering tussen leraren en leerlingen veel 

aandacht krijgt. 
• Een school die niet alleen bezig is met leren, maar vooral oog heeft  voor de weerbaarheid 

van leerlingen en oog heeft  voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
• Leraren die acti ef ouders bij het onderwijs betrekken.
• Een school die het middelpunt van de wijk is.
• Een school die er voor kiest om samen met elkaar hoogtepunten in het jaar te vieren.

Voor gerichte informati e over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. J. Timmermans, 
tel. 06-55392271.

Wij nodigen je uit om jezelf te presenteren in je sollicitati e op een manier die goed bij je past. 
Reacti es kun je tot 7 maart 2021 via de mail sturen naar mevr. L. Quak, l.quak@aves.nl. 
Een assessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure. De sollicitati egesprekken 
vinden plaats op maandag 15 maart 2021 vanaf 18.00 uur. 

Ben jij empathisch, verbindend en innovati ef? 
Dan ben jij onze nieuwe directeur!

www.aves.nl
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Roderik van 

Voorst 
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Help jij ons samen te 
bouwen aan onze dromen? 


