
  
         

       

 

 

 
PCBO By de Boarne is een enthousiaste schoolgemeenschap van rond de 90 leerlingen. Een school die volop in 
beweging is en waar  kinderen de ruimte krijgen om te ontdekken, creatief kunnen zijn, met plezier naar toe gaan 
en zichzelf kunnen zijn. Het christelijk geloof is bepalend voor de omgang met elkaar, de veilige sfeer en het 
vertrouwen in elkaar. 
PCBO By de Boarne is een  (kanjer) school waar een kind zich veilig, gezien en gewaardeerd mag voelen. 
Daarnaast is Building Learning Power (BLP) leidraad op de school, een wetenschappelijk onderbouwde visie op 
het leren: “leren is te leren”. Een team van gemotiveerde, ambitieuze medewerkers werkt vanuit een 
professionele houding aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ook is er een enthousiaste en betrokken 
medezeggenschapsraad en activiteitencommissie actief in de school. 
 

 
Voor PCBO By de Boarne in Boornbergum zoeken wij een:  

 

Directeur (0,5 fte) 
Per 1 april 2023 (of zo mogelijk eerder) 

vast dienstverband 

 
De opdracht  

 Je bent aanspreekpunt van de school voor medewerkers, leerlingen en ouders; 

 Je bent verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, personeel, huisvesting en planning & control; 

 Je bent verantwoordelijk voor continuïteit 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 kunt op een ondersteunende manier leidinggeven aan een zelfstandig team. 

 
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 By de Boarne en over de functie van directeur kun je contact opnemen met: 

Greetje Veenstra, College van Bestuur via het secretariaat te bereikbaar op: 0512 582 600.  

 

Procedure 
Je kunt je motivatie met curriculum vitae uiterlijk 16 december 2022 a.s. per mail sturen naar: 

elsa.riemersma@adenium.nl Bij de benoeming zijn het bestuur en een benoemingsadviescommissie 

betrokken. 

 

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid, krijgen interne kandidaten voorrang 

bij een benoeming. 

 
Sollicitatiegesprekken  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 10 januari en 17 januari 2023. Een assessment maakt onderdeel uit 

van de procedure. 
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