
OBS Dijkerhoek in Holten is een school in een mooie plattelandsomgeving met fijne leer-

lingen, loyale ouders en een enthousiast team. We willen samen met de nieuwe directeur 

er voor zorgen dat ieder kind en ieder gezin zich thuis voelt op onze school. Daarbij spelen 

wederzijds respect en oprechte belangstelling een belangrijke rol. We willen ons allemaal 

blijven ontwikkelen in goede leerresultaten en passend onderwijs voor onze leerlingen.   

De 21e eeuwse vaardigheden zijn daarvoor onze basis. Zo zetten we ons in voor een  

optimale persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van zowel leerlingen als leerkrachten.

Uit uw curriculum vitae en brief blijkt dat u:
•  een ruime onderwijskundige, leidinggevende ervaring hebt in een onderwijsorganisatie;

•  de schoolleidersopleiding succesvol heeft afgerond;

•  een onderwijskundige verdieping heeft (bijvoorbeeld Educational Leadership) en/of 

 een relevante Master (bijvoorbeeld op het gebied van onderwijskunde en/of veranderkunde);

•  een coachende leiderschapsstijl bezit;

•  een hoog normen en waarden besef heeft;

•  verandermanagement en daadkracht uw kernkwaliteiten zijn.

De nieuwe directeur is iemand die in staat is Openbare basisschool Dijkerhoek
als een professionele leergemeenschap te benaderen, waarin teamwork en samen
leren centraal staan.

Onze leerlingen zeggen dat ze naar iemand zoeken met de volgende kwaliteiten:

•  Iemand die goed met leerlingen en ouders praat;

•  iemand die onze gewoontes van het platteland wil leren kennen;

•  iemand die er voor ons is als het ons even niet lukt;

•  iemand die de dingen doet die hij/zij zegt.

Wij bieden u:

•   een school met enorme groeipotentie;

•   ouders die meedenkend, meelevend en meewerkend zijn;

•   een team dat energiek, enthousiast, gemotiveerd en deskundig is;

•   een nieuw schoolgebouw in het prachtige landschap van Dijkerhoek;

•   volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen Stichting ROOS;

•   een professioneel MT waar u deel van uit maakt.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met: 

mw. E. Pots, Intern Begeleider; 0548 - 36 36 02 of via email: e.pots@obsdijkerhoek.nl 

dhr. R. Brinks, Ouder; 06 - 38 91 51 71 of via email: ronaldbrinks@yahoo.com

mw. V. de Zwart, Senior HRM adviseur; 06  - 83 16 23 17 of via email: v.dezwart@roostwente.nl

Ben jij een dijk van een directeur?
Want onze leerlingen van Openbare basisschool Dijkerhoek te Holten, 
zoeken samen met Stichting ROOS per direct een: 

Directeur (0,6-1,0 fte)
“ambitieus, inspirerend en toegankelijk”

Of kijk op: www.stichtingroos.nl en www.obsdijkerhoek.nl
Postbus 48  •  7460 AA Rijssen  •  Telefoon 0548 - 538 670  •  E-mail info@roostwente.nl

Stichting ROOS biedt in uitdagende leer-
omgevingen openbaar primair onderwijs 
en verbindt de persoonsontwikkeling van 
kinderen met de ontwikkeling van kennis en 
sociale maatschappelijke ontwikkeling.

Leerlingen zijn voor ons uniek en we zorgen 
ervoor dat ze eigenaar zijn en blijven van 
hun eigen talentontwikkeling. We houden 
rekening met hun sociale achtergrond.

Wij zorgen voor een passend onderwijs-
aanbod voor elke leerling, zodat iedere 
leerling het maximale uit zichzelf kan halen. 
Ouders zijn onze partners. Samen met 
ouders en leerlingen stellen wij doelen, 
die we gezamenlijk willen bereiken, om 
hun kinderen voor te bereiden op de eigen 
rol in de samenleving.

Belangrijke data
Het eerste sollicitatiegesprek vindt plaats 
op 16 maart a.s. Het tweede gesprek vindt 
plaats op 24 maart a.s. 

Een assessment maakt deel uit van de 
procedure.

Solliciteren?
Uw sollicitatiebrief met motivatie en curricu- 
lum vitae dient uiterlijk 5 maart a.s. 
in het bezit te zijn van Stichting ROOS.

Stichting ROOS
t.a.v. mw. V. de Zwart
Postbus 48
7460 AA Rijssen 

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar: 
v.dezwart@roostwente.nl


