
    Van en met elkaar leren  

    staat hoog in het vaandel! 

  
Sinds het schooljaar 2020-2021 werken vier openbare basisscholen van Adenium in de Trynwâlden (Tytsjerksteradiel) samen 

onder de naam Fierkracht! De samenwerking is gestart met het doel om als relatief kleine basisscholen de krachten te bundelen 

en kennis te delen. Zo biedt de samenwerking tussen de vier teams voordelen op het gebied van onderwijsontwikkeling, 

personele inzet van specialisten (taal, rekenen, ICT e.d.) en een efficiënte inzet van tijd en middelen. De eerste stappen in de 

samenwerking zijn inmiddels zichtbaar in de schoolplannen en de gezamenlijke scholingsbijeenkomsten van de vier scholen. 

In verband met het vertrek van één van de twee directeuren is een vacature ontstaan. Deze vacature willen we toekomstgericht 
invullen in het belang van de ontwikkeling van de Fierkracht-scholen. We zoeken een leidinggevende met ruime ervaring in het 
onderwijs, ervaring met IKC ontwikkeling en verandertrajecten. Een directeur die vanuit visie, kennis en ervaring vormgeeft aan 
de doorontwikkeling van Fierkracht en daarnaast vanuit samenwerking en bundeling van krachten de vier scholen als één team 
op de kaart zet.  

 
Voor Fierkracht zoeken wij een: 

MEERSCHOOLS DIRECTEUR  
per 1 februari 2022 (1,0 fte) 

Uw opdracht:  
 Vanaf februari 2022: 

 Geeft u leiding aan 2 basisscholen: De  Opstap in Oentsjerk en It Kruirêd in Mûnein; 

 Brengt u samen met de collega-directeur de ontwikkeling van Fierkracht verder; 

Vanaf augustus 2022: 

 Geeft u leiding aan de 4 basisscholen (naast De Opstap en It Kruirêd zijn dit Thrimwalda in Gytsjerk en Sinnehonk in 

Aldtsjerk) en de doorontwikkeling van Fierkracht, daarbij ondersteund door adjunct-directeuren; 

 Onderzoekt u de verdere mogelijkheden voor IKC-ontwikkeling; 

 
Uw profiel: 

 U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en aantoonbare leidinggevende ervaring. 

 U werkt vanuit een visie op mens en organisatie, gericht op ontwikkeling. 

 U bent omgevingsbewust. 

 U kunt met enthousiasme het team en de scholen verder ontwikkelen.  

 

In de gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende competenties: 

 Onderwijskundig leiderschap 

 Teamgericht leiderschap 

 Inlevingsvermogen 

 Strategisch leiderschap 

 Besluitvaardigheid 

 

Wij bieden: 
Een functie met een strategische verantwoordelijkheid, gemotiveerde teams, betrokken MR-en en ouders. Ondersteuning 

vanuit het servicebureau. Een salarisniveau dat ligt op D12. 

 

Informatie:  
Voor informatie over Fierkracht en over de functie van directeur kunt u contact opnemen met Thijs Praamstra, College van 

Bestuur van Adenium. Via het secretariaat bereikbaar op 0512 582 600. 

 

Procedure: 
U kunt uw sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 23 oktober a.s. per mail sturen naar: vacature@bureaumeesterschap.nl  

Bij de benoeming zijn het bestuur en een breed samengestelde selectiecommissie betrokken. 

 

Data: 
De selectiegesprekken worden gehouden op 2 november en 11 november a.s. Een assessment kan deel uitmaken van de 

procedure. 
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