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Profielschets vacature directeur katholieke basisschool De Wegwijzer 
www.wegwijzerlosser.nl 

januari 2017 

 

 

Algemeen 

De katholieke basisschool De Wegwijzer in Losser heeft 130 leerlingen, enthousiaste 

personeelsleden en betrokken ouders. De school is een lerende organisatie gericht op de 

ontwikkeling van de leerlingen en de medewerkers. Daarbij is enkele jaren geleden 

bewust gekozen voor het werken volgens de principes van het Daltononderwijs. Naar 

verwachting zal de school in het najaar van 2017 het Daltoncertificaat ontvangen. 

Binnen de jaargroepen is veel individuele zorg en aandacht voor het kind. Kernwoorden 

voor alle betrokkenen zijn: kindgericht, samenwerking, veranderingsgezindheid, 

opbrengstgericht. 

De school is gevestigd in een modern ingericht gebouw, een centrale hal en een eigen 

speellokaal. In één van de lokalen is een organisatie voor peutereducatie/VVE gevestigd. 

De school is beleidsmatig ingebed in het stichtingsbeleid (5 scholen in Losser en 

Overdinkel) en wordt daarbij ondersteund door de leden van het bestuursbureau. 

 

 

Gevraagd 

Het bestuur, het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad van De Wegwijzer 

zoeken een “teambuilder” met een leidinggevende stijl waarbij enthousiasme, open 

communicatie, inlevingsvermogen, visie en daadkracht de sleutelwoorden zijn. 

De directeur geeft leiding aan de organisatorische en de onderwijskundige ontwikkeling 

van de school. Als gezicht van de school is de directeur het aanspreekpunt voor school en 

omgeving. De directeur van De Wegwijzer is integraal verantwoordelijk voor alle zaken in 

de school, zoals onderwijs, personeel, financiën, gebouwen, interne en externe relaties.  

 

Opleiding en ervaring 

De directeur heeft ruime ervaring als leraar en (coördinerend) leidinggevende in het 

primair onderwijs en beschikt over een passende schoolleidersopleiding of is bereid deze 

te volgen. Een masteropleiding strekt tot de aanbeveling. 

De voorkeur van de school gaat uit naar een directeur met affiniteit, kennis, opleiding en 

ervaring gericht op het Daltononderwijs.  

 

Identiteit 

De katholieke grondbeginselen en de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen 

zijn belangrijke uitgangspunten van de stichting en de school. De directeur dient deze te 

kunnen onderschrijven, mede in de school zichtbaar te maken en te kunnen uitdragen. 
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Management en organisatie 

De directeur:  

 beschikt over aantoonbare managementkwaliteiten om daarmee een passende 

schoolorganisatie te realiseren op basis van een lange termijnvisie. 

 beschikt over analyserende capaciteiten op alle beleidsterreinen. 

 kan bemiddelen in conflicten en gaat de confrontatie niet uit de weg.  

 is in staat met daadkracht oplossingen te bieden. 

 is op de hoogte van maatschappelijke en plaatselijke ontwikkelingen en weet deze naar 

de schoolpraktijk te vertalen. 

 neemt de volledige verantwoordelijkheid voor alle gebeurtenissen in en rondom de 

school en kan daarover overleg voeren met relevante betrokkenen. 

 

 

Onderwijskundig 

De directeur: 

 heeft een duidelijke visie op de implementatie van het Daltononderwijs en is op de 

hoogte van actuele vernieuwingen; kan deze initiëren, coördineren en verankeren in de 

organisatie. 

 heeft affiniteit met kinderen en weet met het schoolteam een werk- en leefsfeer te 

realiseren waarin kinderen zich prettig voelen, met aandacht voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen. 

 is bekend met de moderne onderwijsmethodieken en heeft kennis van ICT. 

 is in staat om de kwaliteit van het onderwijs en de pedagogische processen te 

observeren, te toetsen en daarna bij te sturen. 

 

 

Leidinggevend 

De directeur: 

 is een teambuilder met sociale capaciteiten en een persoonlijk inlevingsvermogen.  

 is iemand met daadkracht die de balans weet te vinden tussen ruimte geven en 

grenzen stellen. 

 is gemotiveerd om besluiten over de schoolontwikkeling te nemen op basis van een 

breed draagvlak binnen het schoolteam en daarbij de rol van de MR kan bevorderen. 

 geeft duidelijke, sturende leiding op basis van het vastgestelde beleid en is in staat om 

met tact en voortvarendheid de uitvoering van het beleid te controleren.  

 stelt zich tevens als een praktisch meewerkend teamlid op en neemt daarbij ook, in 

passende mate, lesgevende taken op zich. 

 is betrokken, “vrolijk en vriendelijk” (van: leerlingenraad), bereikbaar en aanspreekbaar en 

neemt de tijd om te luisteren naar de kinderen, de personeelsleden en de ouders 

volgens het principe: 'De deur staat altijd open'.  

 communiceert open en transparant, is consequent in het uitvoeren van beleid en 

afspraken, heeft oog en oor voor wat zich binnen en buiten de school afspeelt.  

 betrekt op actieve wijze de enthousiaste leerlingenraad bij de organisatie en de 

schoolontwikkeling. 

 straalt rust en betrouwbaarheid uit en draagt “het gezicht” van de school op een 

positieve manier uit. 

 heeft gevoel voor menselijk leiderschap. Hij/zij kan delegeren, is inspirerend en 

creatief.  

 is communicatief, besluitvaardig, relativerend en heeft gevoel voor humor.  

 beschikt over ondernemerschap, communicatieve en representatieve capaciteiten om 

daarmee de kracht van de school in het dorp en daarbuiten te presenteren. 
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Ouderparticipatie 

De directeur: 

 stelt zich stimulerend en ondersteunend op richting de leden van de MR en de OR van 

de school.  

 is persoonlijk actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van schoolse en 

buitenschoolse activiteiten. 

 

 

Bovenschools 

De directeur: 

 is in staat om het schoolbeleid regelmatig te verantwoorden aan de algemeen directeur 

en coöperatief te handelen binnen het directeurenberaad. 

 wil binnen het directeurenberaad en de bovenschoolse beleidsstructuur actief 

meewerken aan de ontwikkeling van de stichting. 

 heeft belangstelling om op termijn bovenschools een beleidsmatige rol te vervullen als 

portefeuillehouder van een bepaald beleidsterrein. 

 

 

Functie eisen 

 Een volledige onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs. 

 Een passende schoolleidersopleiding of de bereidheid deze te volgen.  

 Een Daltonopleiding en/of masterstudie strekken tot de aanbeveling. 

 Een parttime aanstelling (minimaal WTF 0.6500) is mogelijk. 

 Rechtspositie is conform cao PO, salarisschaal DB. 

 Benoeming bij voorkeur zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 augustus 2017. 

 Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

 

 

Informatie 

Meer informatie is te verkrijgen bij mw. Anita Spijker en/of dhr. Ben Gengler van het 

bestuursbureau SKOLO. T. 053.5364271 

 

Uw sollicitatiebrief kunt u tot 11 februari a.s. richten aan de algemeen directeur van 

SKOLO, per post via: Postbus 46, 7580 AA Losser of per mail via: bureau@skolo.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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