Werk jij vanuit
energie, passie
en plezier?

SWS
De Wending

Directeur
0,6 fte

Dan ben jij onze nieuwe directeur!
Het college van bestuur van Aves zoekt voor SWS De Wending
in Bant een directeur voor 0,6 fte.
Onze school is een samenwerkingsschool waar we met energie, passie en plezier
samenwerken met onze kinderen, hun ouders/verzorgers, de gemeenschap en andere
betrokkenen om kinderen met plezier naar school te laten gaan. SWS De Wending is
een sfeervolle basisschool in Bant met 85 leerlingen.
Wil jij leidinggeven aan het team van deze energieke school? Dan ben jij degene die we zoeken!

Wat zoeken wij in een directeur:
• Iemand die zichtbaar betrokken is en oog heeft voor de kinderen, leerkrachten, ouders
en activiteiten van de school en het dorp.
• Iemand die de doorlopende lijn kan vasthouden en zorgt voor verbinding.
• 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 die daadkrachtig is, reflecterend vermogen heeft, gemakkelijk benaderbaar en
communicatief vaardig is.
• Iemand die zich inzet voor een goede samenwerking met de andere basisschool in Bant
• Iemand die kaders weet te scheppen waarbinnen ruimte is voor autonomie en waarbij
ieders talenten worden ingezet.
• Iemand die een bijdrage levert aan het directeurenberaad van Aves en aan stichtingsbrede
beleidsontwikkeling door deelname aan projectgroepen.
Wat willen de kinderen graag:
• Een directeur die aardig is, tussen lief en streng in.
• Een directeur die de juffen en meesters helpt.
• Een directeur die enthousiast, behulpzaam en geduldig is.
• Een directeur die vaak leuke dingen organiseert.
Wat krijg je er voor terug:
• 85 prachtige, unieke en leuke kinderen.
• Een gemotiveerd, zelfstandig en hardwerkend team.
• Een school waarin bewegend en coöperatief leren een duidelijke plek heeft binnen het onderwijs.
• Een team van 34 directeuren waarmee je samenwerkt en een bijdrage levert aan de verdere
ontwikkeling van Aves.
Voor gerichte informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Jos 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 8 mei 2022 via de mail sturen naar Jos Timmermans, via l.quak@aves.nl.
Een assessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure. De sollicitatiegesprekken
vinden plaats op maandag 16 mei 2022 vanaf 16.30 uur.  

www.aves.nl

