
 

 

CBS De Boustien in De Westereen is gevestigd in een schitterend en modern gebouw waar lesgegeven 

wordt aan 240 leerlingen. Onze bouwstenen, dat waar wij voor staan en gaan, dragen bij aan de 

ontwikkeling en talenten van onze leerlingen. Binnen onze school staan de basisvaardigheden centraal, 

maar is er ook aandacht voor brede ontwikkeling en creatieve sociale vaardigheden. We zijn trots op 

de betrokkenheid van ons team, de ouders en de leerlingen. We gaan graag samen op zoek naar wat 

het beste voor onze leerlingen is, vanuit een open christelijke grondhouding. Ons motto is “Ieder 

steentje doet ertoe” en hier gaan we elke dag vol passie voor!  

CBS De Boustien 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 huidige directeur zijn we op 

zoek naar een:   

 

Directeur (0.8 – 1.0 fte) 

‘communicator gericht op verbinding’ 

 

Als onze nieuwe directeur ben jij het boegbeeld van CBS De Boustien en zijn omgeving. Je bent 

benaderbaar en zorgt met oog voor de ander voor verbinding. Vanuit een heldere onderwijsvisie en je 

ervaring zorg je ervoor dat CBS De Boustien een lerende organisatie blijft en de school zijn steentje 

bijdraagt aan de omgeving. Je geeft leiding aan ons gedreven team op basis van daadkracht en 

vertrouwen. Met jouw enthousiasme draag je bij aan de goede sfeer en door je open manier van 

communiceren zorg je voor een groot draagvlak bij de verschillende partijen. Onze nieuwe directeur 

beleeft er plezier aan om kansen te zien, ontwikkelingen in gang te zetten en samenwerkingen aan te 

gaan in de omgeving van de school.  

 

Jij, als onze nieuwe directeur 

• zorgt met jouw open houding voor een klimaat waarin iedereen zich betrokken en 

gemotiveerd voelt; 

• inspireert en initieert kansen om als school verder te ontwikkelen;  

• herkent de kwaliteiten van het team, waardeert deze en laat het team verder tot bloei komen;  

• bent toegankelijk, benaderbaar en open in je communicatie, zowel intern als extern;  

• leeft vanuit de christelijke identiteit. 

Wij bieden 

• een modern gebouw met veel mogelijkheden en een frisse uitstraling;  

• een enthousiast en hardwerkend team met ambitie; 

• een betrokken organisatie waar met oog voor de ander gewerkt wordt aan mooie resultaten;  

• een prettige en veilige school die wij als team goed bewaken;  

• samenwerking met collega-directeuren binnen de vereniging;  

• 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.  

 

 


