
 
 

 
 
 

Het team van de openbare basisschool De Tweemaster te Goes 
zoekt een 
 

 

inspirerende directeur (fte 1,0) 
 
 

 
Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij/zij: 
 
• principieel voorstander is van openbaar onderwijs 
• visie heeft op onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling 
• met passie verbindend leiding geeft, kan motiveren en 

inspireren en investeert in de kwaliteit van het team 
• doortastend en besluitvaardig is 
• midden in de school staat en open communiceert met 

leerlingen, team, ouders en de wijk 
• de school naar buiten toe kan profileren en presenteren 
• ook schooloverstijgend denkt en handelt 
• onderwijservaring heeft 
• de opleiding schoolleider heeft afgerond of bereid is deze te 

volgen 
• zo nodig les geeft. 
 
Het gaat om een fulltime functie (schaal DB)  
 
Inlichtingen en procedure: 
Voor inlichtingen over deze functie kunt u tot 8 juli 2008 contact 
opnemen met de algemeen directeur, dhr. J.A.B. Ernst (tel.: 
0113-218980 of 06-12154077) 
 
Een informatiepakket over de functie is op te vragen bij het 
secretariaat tel.: 0113 – 219228 (alleen ’s morgens).  
 
Indien u interesse heeft voor deze boeiende functie dan kunt u 
voor 30 augustus 2008 een sollicitatiebrief zenden aan: Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Nobego, Meestoofweg 10, 4475 AR 
Wilhelminadorp. U kunt uw sollicitatie ook e-mailen aan: 
koene@nobego.nl. 
 
In verband met de vakantieperiode zullen sollicitatiegesprekken 
in de eerste week van september plaatsvinden. 
 
 

 

 
  

De Stichting bestuurt 
twaalf  scholen voor 
openbaar basisonderwijs 
in de gemeenten Noord- 
Beveland en Goes. 
 
Het dagelijks bestuur is 
in handen van de 
algemeen directeur. 
Het bovenschools beleid 
wordt mede ontwikkeld 
binnen het 
directeurenoverleg. 
 
www.nobego.nl 
 
De Tweemaster:  
De school maakt deel uit 
van de Brede School in 
de Goese Polder. Veel 
jonge gezinnen vinden 
hun thuis in deze 
veelkleurige wijk. De 
Tweemaster is een 
school waar 
taalontwikkeling hoog in 
het vaandel staat. 
De school heeft 152 
leerlingen en 15 
personeelsleden (12,8 
formatieplaatsen) 
 
www.tweemaster-goes.nl 
 
Acquisitie wordt niet op prijs 
gesteld 
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