Ben jij betrokken,
verbindend en
daadkrachtig?
CBS
Op de
Wieken

Directeur
0,6 - 0,8 fte

Dan ben jij onze nieuwe directeur!

In verband met pensionering van de huidige directeur zoekt het college van bestuur
van Aves per 1 augustus 2021 voor CBS Op de Wieken in Tollebeek een directeur
voor 0,6-0,8 fte.
CBS Op de Wieken is een protestants-christelijke basisschool waar we betrokken en actief, samen
met ouders, aan de talentontwikkeling van 150 enthousiaste kinderen werken. We volgen het
concept van Continu Verbeteren, waarin eigenaarschap en zelfmotivatie sleutelwoorden zijn.
Is dit inspirerend voor jou? Dan ben jij degene die we zoeken!
Wat zoeken wij in een directeur?
• Iemand die oog heeft voor het welzijn van teamleden, kinderen en ouders.
• Iemand die verbindend is in onze pluriforme protestants-christelijke basisschool.
• Iemand die de visie van onze school onderschrijft, die een coachende rol op zich kan nemen,
individuele kwaliteiten ziet en teamleden inspireert en motiveert.
• Iemand met een frisse blik op onderwijsontwikkeling, die kan borgen en continueren en
daadkrachtig is.
Wat willen de kinderen graag?
• Iemand die vraagt aan de kinderen om hun mening.
• Iemand die serieus en grappig is.
• Iemand die aardig is, tussen streng en lief in.
• Een directeur die altijd klaarstaat om de kinderen te helpen.
Wat krijg je ervoor terug?
• Een veilig en uitdagend schoolklimaat, waarbij vanuit oprechte interesse in het kind
gewerkt wordt.
• Een school(gebouw) dat sterk vernieuwd is de afgelopen jaren.
• Een school waar de leerlingen actief worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling.
• Een enthousiast team dat snel dingen oppakt en werkt vanuit eigenaarschap.
Voor gerichte informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. J. Timmermans,
tel. 06-55392271.
Wij nodigen je uit om jezelf te presenteren in je sollicitatie op een manier die goed bij je past.
Reacties kun je tot 21 april 2021 via de mail sturen naar mevr. L. Quak, l.quak@aves.nl. Een
assessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure. De sollicitatiegesprekken vinden
plaats op maandag 26 april 2021 vanaf 18.00 uur.
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