
www.proloog.nl basis voor een goede start

ga jij
van start?!

Proloog is het bestuur van alle vijftien openbare 

basisscholen en een school voor speciaal 

basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. 

Samenwerking tussen de scholen staat hoog op 

onze agenda. Tegelijkertijd bewaken wij de iden-

titeit van elke afzonderlijke school – een aantal 

heeft zich daarbij ontwikkeld tot brede school. 

Proloog staat voor:

- onderwijs met oog en oor voor kinderen

- respect en zorg voor iedereen

- samenwerkend leren met als doel  

maximaal resultaat

- verschillen zien als inspiratiebron

-   speerpunten zijn taal, kwaliteitszorg en ICT 

Ontplooiing is de rode draad binnen onze 

organisatie. Dat geldt voor de kinderen op 

onze scholen en evenzeer voor ons personeel. A
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Het bestuur van de Stichting Proloog zoekt per direct voor obs De Vosseburcht in Leeuwarden een

enthousiaste adjunct-directeur wtf 1,00 | (m/v)

De Vosseburcht is een openbare basisschool in het westen van Leeuwarden. Het team bestaat uit 
16 enthousiaste leerkrachten die op een professionele manier met hun vak bezig zijn. 
De 220 leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen.

Wat vindt de Vosseburcht belangrijk?
• Een pedagogisch klimaat waarin iedere leerling zich maximaal kan ontplooien;
• Op een respectvolle manier met elkaar omgaan;
• Een heldere zorgstructuur met aandacht voor de onderwijsbehoefte van alle kinderen;
• Een duidelijke lijn ten aanzien van stelselmatig werken;
• Een open, heldere en laagdrempelige communicatie naar ouders;
• ICT-onderwijs: ICT als doel èn als middel.

Wat verwacht de Vosseburcht van jou?
• Goede sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden;
• Teamspeler;
• Een gezonde dosis humor;
• Onderwijsbevoegdheid basisonderwijs (gymnastiekbevoegdheid is een pre);
• Een afgeronde adjunctenopleiding of de bereidheid/kwaliteit tot het volgen hiervan.

De functie bestaat vooralsnog uit anderhalve dag taakrealisatie en voor het overige uit lesgevende 
taken (bij voorkeur midden- en bovenbouw).

Ga jij bij ons van start? 
Draag jij het openbaar onderwijs een warm hart toe? Kijk voor de uitgebreide vacaturetekst en meer 
informatie over Proloog op www.proloog.nl. 
Voor meer informatie over de school verwijzen we je naar www.vosseburcht.nl. 

Deze vacature is intern en extern opengesteld.


