
  
 

 

 

 

 

Samen werken aan eigen wijsheid! 
Ieder kind is uniek en mag laten zien wie hij of zij is. Dit doen we door aan te sluiten bij de eigen talenten, 
kennis en vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons op school!  
Samen de wereld ontdekken en van elkaar leren, om zich zo te ontwikkelen tot wereldburgers. 
 
We streven naar transparante communicatie en korte lijnen, zowel binnen als buiten onze organisatie. 
Onze school bevindt zich in kindcentrum It Boulân, waarbij we samenwerken met verschillende organisaties 
naar een (I)KC.  
 

Kom jij met jouw ‘eigen wijsheid’ ons versterken? 

 

 
Voor OBS Hurdegaryp zoeken wij een:  

 

Directeur (0,6 fte) 

Per 1 mei 2023 (of zo spoedig mogelijk daarna) 

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 Adeniumbrede overleggen; 

 Je levert een actieve bijdrage aan bovenschoolse beleidsontwikkeling (o.a. door deel te nemen aan 

expeditie teams); 

 Je onderhoudt de contacten met externe relaties. 

 

 

  



 
Wat zoeken wij voor OBS Hurdegaryp in een directeur? 
 

 Kennis en ervaring met een diverse leerlingpopulatie en weten wat hiervoor nodig is; 
 Zorgen dat de leerkracht centraal staat en in zijn/haar kracht komt te staan; 
 Iemand die vanuit zorgvuldige, open en professionele communicatie kan 

luisteren, empathisch vermogen kan tonen, kan afstemmen, maar daarbij ook de koers en visie van de 
school kan vasthouden en kan doorpakken waar nodig; 

 Hoge verwachtingen hebben en deze uitspreken/afstemmen; 
 Ruimte geven aan verschillen in het team binnen planmatige kaders; 
 Door zichtbaarheid en aanwezigheid stabiliteit en verbinding bieden aan het team, school, ouders, 

leerlingen en dorp; 
 Aanjager en voortzetter van de (I)KC ontwikkeling met Kinderwoud en stichting Oarsprong; 
 Kennis en ervaring op onderwijsinhoud en niet alleen de focus op organisatieontwikkeling; 
 Oog hebben voor de mens achter de leraar, de ouder en de leerling.  

 
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 OBS Hurdegaryp 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 voor 11 april 2023 a.s. per mail sturen naar: 

nanne.attema@adenium.nl Bij de benoeming zijn het bestuur en een benoemingsadviescommissie betrokken. 

 

Sollicitatiegesprekken  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13 en 17 april 2023. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 

procedure. 
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