
een daadkrachtige en inspirerende directeur 
(DB, 0.6-0.8 fte)

We zoeken iemand
P  met een duidelijke visie en die daaraan met het team 

daadkrachtig uitvoering kan geven;
P  die vanuit vertrouwen een team kan enthousiasmeren en 

hun kwaliteiten optimaal benut;
P  met sterke communicatieve vaardigheden die een  

optimale samenwerking voorstaat.

De nieuwe directeur vindt het een uitdaging om met deze 
school vorm te geven aan Passend Onderwijs - thuisnabij 
en gericht op de specifieke ontwikkelingsbehoefte van elk 
kind - zodanig dat kinderen met plezier naar school gaan 
en ouders trots zijn op hun kinderen.

De nieuwe directeur werkt samen met een gedreven en 
ervaren team
P  aan een heldere innovatieve identiteit;
P  om de kwaliteit van het onderwijs met passende 

leeropbrengsten te waarborgen; 
P  aan optimale differentiatie - binnen de grens van kwaliteit 

en haalbaarheid;
P  aan gedegen communicatie en relatie met ouders en 

omgeving: de ‘eigen wijsheid’ van ouders wordt zeer 
gerespecteerd - de driehoek kind-ouders-school staat 
hoog in het vaandel;

P  binnen een managementstructuur met verantwoordelijk-
heden binnen de diverse lagen in de organisatie   
- formeel waar het moet, informeel waar het kan.

SBO De Korenburg staat voor
P  Boeiend onderwijs,
P  Meervoudige intelligentie,
P  Unit-onderwijs en is 
P  een “Gezonde School”.

De Korenburg ziet het als een van de kerntaken om verschil 
te maken voor kinderen die in het reguliere basisonderwijs 
om welke reden dan ook geen optimale ontwikkeling kun-
nen doormaken. Vanuit een pedagogisch veilige en uitda-
gende schoolomgeving wil De Korenburg deze kinderen 
bagage meegeven die nodig is om hun eigen leven vorm 
te geven. De kinderen - in verschillende ontwikkelings-
fases -  worden op school zo goed mogelijk begeleid om 
verantwoord de stap te kunnen maken richting Voortgezet 
Onderwijs én richting toekomst.

Functie-eisen
De Korenburg beschikt over de functiebeschrijving DB.

De ideale kandidaat
P  heeft voeling met Speciaal Basisonderwijs;
P  heeft leidinggevende ervaring in het (Primair) Onderwijs;
P  heeft duidelijke visie op personeelsbeleid;
P  weet wat er zich op de werkvloer afspeelt en is een 

teamspeler;
P  werkt samen met het team en externe collega’s aan 

kwaliteit van onderwijs; 
P  kan gehelen zien, denkt in systemen;
P  is empatisch en kan hier woorden aan geven;
P  is besluitvaardig - durft lastige beslissingen te nemen 

met een goede balans tussen ratio en emotie; 
P  is resultaatgericht en heeft oog voor de manier waarop 

dit resultaat wordt behaald;
P  is kritisch op zichzelf en beschikt over gezonde 

zelfkennis. 

Reacties, brieven voorzien van CV, kunnen gestuurd wor-
den naar ferdinandterhaar@gmail.com

Voor nadere informatie kan er contact opgenomen worden met Ferdinand ter Haar,  
voorzitter benoemingsadviescommissie. Tel.: 06-30260573 

Bij de selectie is een vertegenwoordiging vanuit het team en ouders van De Korenburg betrokken.

Speciale Basisschool  
De Korenburg  
te Winterswijk zoekt per  
1 augustus 2017

Kandidaten kunnen reageren tot en met 3 maart 2017


