
Het college van bestuur van Aves zoekt voor KBS Dr. Schaepmanschool in Kampen 
een directeur voor 0,8 ft e.    

Op KBS Dr. Schaepmanschool is ieder kind uniek en heeft  zijn eigen talenten en dromen. De school 
biedt een rijke leeromgeving waarbij we gebruik maken van ieders talenten. Zo zett en we kinderen 
in hun Leer-Kracht en is leren leuk. Als school willen we alle 230 kinderen een sterke basis voor de 
toekomst geven. We werken samen met ouders aan een basishouding voor een leven-lang-leren.
Ben jij die directeur die er samen met het team en de ouders voor zorgt dat de school zich verder 
ontwikkelt? Dan ben jij degene die we zoeken!

Wij zoeken een directeur, die:  
• zich openstelt en nieuwsgierig is om samen aan de slag te gaan;
• ontwikkelingsgericht werkt en een verbindende rol heeft  in de verdere ontwikkeling van het 

kindcentrum;
• de visie van onze school omarmt, deze weet te bestendigen en te borgen;
• werkt vanuit faciliterend leiderschap, individuele talenten ziet en teamleden inspireert en moti -

veert;
• daadkrachti g en communicati ef sterk is;
• een bijdrage levert aan het directeurenberaad van Aves en aan sti chti ngsbrede beleidsontwikke-

ling door deelname in projectgroepen. 

Wat willen de kinderen graag?
• Een betrouwbare directeur die zichzelf laat zien.
• Een directeur met humor die goed voor de school kan zorgen.
• Een directeur die vrolijk is en niet te streng. 
• Een directeur die wel tegen een stootje kan. 

Wat krijg je er voor terug:
• Een vernieuwende school met als basis veiligheid, respect en vertrouwen.
• Een uniek, betrokken en loyaal team.
• Een functi e met veel mogelijkheden om op vernieuwende wijze bezig te zijn met onderwijs. 
• Een team van 34 directeuren waarmee je samenwerkt en een bijdragen levert aan de verdere 

ontwikkeling van Aves. 

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

Wij nodigen je uit om jezelf op een creati eve manier te presenteren in je sollicitati e. Reacti es kun je 
tot 22 augustus 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 30 
augustus 2021 vanaf 18.00 uur.  

Dan ben jij onze nieuwe directeur! 
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