
Ben jij fl exibel en zelfstandig, iemand die begrijpt wat onze school nodig heeft , 
ons kan laten groeien in onze ontwikkeling, betrokken is bij protestants-christelijk 
onderwijs, al onze juff en kan aansturen, goed kan samenwerken en veel verstand 
heeft  van goed onderwijs? Dan kun jij onze nieuwe directeur worden.

Wat zoeken wij in een directeur: 
• Iemand die zichtbaar betrokken is en oog heeft  voor de kinderen, leerkrachten, ouders en 
 acti viteiten van de school.
• Iemand die vanuit onze missie en visie in staat is om met het team verder te bouwen 
 aan ons onderwijs.
• Iemand die communicati ef sterk is en een coachende en verbindende leiderschapssti jl 
 heeft  en dus dé bindende schakel is tussen team, kinderen, ouders, MR en bestuur, 
 maar ook daadkrachti g en besluitvaardig is.
• Iemand die initi ati ef neemt, denkt in kansen en mogelijkheden en die het proces bewaakt. 
• Iemand die affi  niteit heeft  met ICT en dit eff ecti ef inzet. 
• Iemand die vooral zichzelf is.

Wat willen de kinderen graag:
• Een lieve, aardige, vrolijke en grappige directeur, die zelf ook tegen een grapje kan.
• Een directeur die ook in de klassen komt kijken en niet alleen in zijn kantoor zit.
• Een directeur die iedereen wil helpen.
• Niet té streng is, maar wel baas moet zijn.

Wat krijg je er voor terug:
• 90 prachti ge, unieke en leuke kinderen.
• Een zelfstandig, stabiel, hecht en gemoti veerd team.
• Een plezierige en uitdagende werkomgeving.
• Een functi e die veel mogelijkheden biedt om op vernieuwende wijze bezig 
 te zijn met onderwijs.
• Veel ruimte voor eigen initi ati ef en invulling van beleid in samenwerking met het team. 

Voor gerichte informati e over deze vacature kunt u contact opnemen 
met dhr. J. Timmermans, tel. 06-55392271.

Wij nodigen je uit om jezelf creati ef te presenteren in je sollicitati e. Reacti es kun je tot 
5 mei 2019 via de mail sturen naar mevr. L. Quak, l.quak@aves.nl. Een assessment maakt 
onderdeel uit van de wervingsprocedure. De sollicitati egesprekken vinden 
plaats op maandagavond 13 mei 2019. 

www.aves.nl

Gedreven, enthousiast 
en heb je humor, 
dan ben jij de directeur die we zoeken!
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