
 

 

 

CBS De Wynroas is een school volop in beweging in een prachtige en weidse omgeving waar alle 

ruimte is om te ontwikkelen en ontdekken. Het vriendelijke en betrokken team bestaande uit 13 

professionals biedt iedere dag met passie goed onderwijs voor de 130 leerlingen. Onze kernwaarden 

vormen de leidraad voor ons dagelijks handelen en ons onderwijs. We zijn trots op het onderwijs dat 

bijdraagt aan de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen, de sfeer binnen de school en de 

betrokkenheid naar de leerlingen en elkaar. Als school gaan we er iedere dag voor om onze leerlingen 

in beweging te zetten zodat ze een mooie toekomst tegemoet gaan.  

 

CBS De Wynroas is onderdeel van PCBO Dantumadiel. Een christelijke vereniging waarbij zes scholen zijn 

aangesloten. Met meer dan 100 professionals dragen we zorg voor de ontwikkeling van ruim 1000 

leerlingen in de gemeente Dantumadiel. Vanwege het vertrek van onze directeur zijn we per direct op 

zoek naar een 

Directeur (0,6 fte) 

‘Kundig en krachtig’ 

 

Onze nieuwe directeur gaat samen met het team verder bouwen aan de sterke basis die er ligt. Dit 

betekent onder andere inzetten op de talentontwikkeling van het team en de leerlingen. Door jouw 

kennis en ervaring weet je mee te bouwen aan de uitstraling van de school in de omgeving. Wij, een 

team met veel humor en ervaring, willen kunnen leren van de nieuwe directeur en zien graag 

betrokkenheid bij ons als team, de leerlingen en ouders. Jij als onze directeur bent communicatief 

vaardig, biedt een luisterend oor en bent behulpzaam. Je hebt een heldere onderwijskundige visie en 

weet met jouw spirit en enthousiasme samen met het team het onderwijs te blijven vernieuwen.  

Onze nieuwe directeur: 

• is communicatief vaardig en weet door ervaring kundig en krachtig op te treden; 

• ziet en benut kansen binnen en buiten de school; 

• heeft aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talenten binnen de school; 

• treedt op als een gelijkwaardige sparringpartner, maar weet ook als de situatie daarom vraagt 

knopen door te hakken; 

• leeft vanuit een christelijke identiteit; 

• heeft ervaring in het primair onderwijs en heeft de schoolleidersopleiding afgerond.  

Wij bieden: 

• een fijne school in een mooie en weidse omgeving;  

• een betrokken en transparant team dat vertrouwen in elkaar heeft; 

• prettige samenwerking met collega-directeuren; 

• een organiserend en hardwerkend team dat graag wil ontwikkelen;  

• salariëring volgens cao PO schaal D12. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

 

Contact  

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je vragen of wil je voordat je 

solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Diewke Versluijs op 06-81960745. Je 

sollicitatie ontvangen wij graag voor 28 november via de website van Het Onderwijsbureau BV. De 

voorgesprekken vinden plaats in week 49; de gesprekken met de benoemingsadviescommissie in week 

50 en 51.  

 

 

https://dewynroas.pcbodantumadiel.nl/overdewynroas/visie.html

