PCBO It Foarhûs is een enthousiaste schoolgemeenschap van rond de 140 leerlingen. De school staat
in Drachten in de wijk De Trisken. Het is een veelkleurige school met oog en zorg voor elkaar. Wij laten
ons inspireren door het christelijk geloof in de uitvoering van ons werk. We willen in de vorm van
verhalen, vieringen, liedjes en voorstellingen het geloof aan kinderen meegeven. We willen de
kinderen laten ervaren wat geloven met hen en met de wereld om hen heen kan doen. In een
multiculturele samenleving is het belangrijk dat we respect hebben voor andere overtuigingen.
Daarom leren we de kinderen met een open blik naar de wereld om hen heen te kijken.

Voor It Foarhûs in Drachten zoeken wij een betrokken en enthousiaste

Directeur (0,5 fte)
per 1 augustus 2022
De opdracht
Je bent aanspreekpunt van de school voor medewerkers, leerlingen en ouders;
Je bent verantwoordelijk voor de portefeuilles financien, personeel, huisvesting en planning
& control;
Je bent verantwoordelijk voor continuiteit en borging van de kwaliteit van onderwijs en
bedrijfsvoering;
Je bent formeel gesprekspartner van de MR;
Je legt verantwoording af aan het College van Bestuur en participeert in Adenium brede
overleggen;
Je levert een actieve bijdrage aan bovenschoolse beleidsontwikkeling (o.a. middels deelname
aan expeditie teams);
Je onderhoudt de contacten met externe relaties.

Het profiel
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en aantoonbare leidinggevende
ervaring;
Je werkt vanuit een visie op mens en organisatie, gericht op ontwikkeling binnen een
positieve sfeer;
Je bent een verbinder die zowel in- als extern relationeel sterk is;
Je beschikt over een transparante wijze van communiceren;
Je bent omgevingsbewust;
Je kunt met enthousiasme het team en de school verder ontwikkelen;
Je bent bereid de christelijke identiteit uit te dragen.

Tijdens de gesprekken wordt duidelijk dat je beschikt over de volgende competenties
Onderwijskundig leiderschap
Teamgericht leiderschap
Inlevingsvermogen
Strategisch leiderschap
Besluitvaardigheid
Wij bieden
Een functie met verantwoordelijkheid en uitdaging, een gemotiveerd team en daarnaast een
betrokken MR en ouderpopulatie. Ondersteuning vindt plaats vanuit het servicebureau. Het
salarisniveau ligt op D12.
Informatie
Voor informatie over PCBO It Foarhûs en over de functie van directeur kun je contact opnemen met
Thijs Praamstra, College van Bestuur van Adenium. Bereikbaar van maandag t/m woensdag via het
secretariaat van Adenium op telefoonnummer 0512 582 600.
Een assessment is onderdeel van de procedure. Reacties kunnen worden verstuurd naar:
https://www.talent-performance.nl/vacatures/directeur-adenium-foarhus/
Volledigheidshalve verwijzen wij tevens naar de beroepsstandaard schoolleiders PO en de
functiebeschrijving D12 (conform de voorbeeldfuncties PO raad).

