
 VACATURE

Voor onze school De Tarissing zoeken we een   

Directeur

Als schoolbestuur ben je bij de werving en selec-

tie van nieuwe directeuren altijd op zoek naar het 

schaap met de vijf poten. Onderstaande lijst doet 

dat ook zeker vermoeden. Toch nodigen wij ieder-

een van harte uit om te solliciteren ook al voldoe 

je niet volledig aan dit profiel. Het basisonderwijs 

is een lerende organisatie en dat geldt ook voor de 

functie van directeur op De Tarissing. De directeur 

is integraal verantwoordelijk voor alle zaken die  

de school betreffen. De functie vraagt om vele  

kwaliteiten, maar er staan vier punten centraal bij  

de zoektocht naar een nieuwe directeur.

We zoeken iemand die:

•  bewust kiest voor het christelijk onderwijs en samen met het team kan werken aan een eigentijdse 

invulling van het onderwijsconcept;

•  strategisch en visionair denkend is, passie voor onderwijs heeft en leiding kan geven aan een team;

•  flexibel is en goed communiceert met team, ouders, leerlingen en externe relaties;

•  in staat is draagvlak te verwerven binnen een team en bij ouders en ook bij lastige keuzes een goede 

besluitvormingsprocedure kan leiden.

De directeur van De Tarissing is integraal verantwoordelijk voor alle zaken die de school betreffen.  

In ons managementstatuut en de functiebeschrijving wordt deze functie als volgt getypeerd

•  de schoolleider bewaakt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs op de school; 

•  de schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op zijn school en voor de dagelijkse  

gang van zaken;

• de schoolleider stimuleert de vernieuwing van het onderwijsaanbod en is verantwoordelijk voor  

het onderwijsbeleid op schoolniveau;



• de schoolleider is verantwoordelijk voor de ‘werving en selectie’ van personeel van de school,  

geeft leiding aan het personeel en voert met de individuele personeelsleden functionerings-  

en beoordelingsgesprekken;

• de schoolleider onderhoudt de contacten met de leerlingen en hun ouders van de school; 

• de schoolleider beheert de door het bevoegd gezag aan de school toegekende formatieve en financiële 

middelen en doet daartoe uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vast-

gestelde beleid ten aanzien van zelfbeheer zijn toegestaan;

• de schoolleider geeft leiding aan de ondersteunende werkprocessen op schoolniveau; 

• de schoolleider voert namens het bevoegd gezag het overleg met de medezeggenschapsraad.

Functieprofiel

De functie van de directeur als leider van de school is veelzijdig en complex. Voor de uitoefening daarvan 

zijn een groot aantal competenties vereist. We beperken ons tot die competenties, die naar onze mening 

als kritische succesfactoren bepalend zullen zijn voor het functioneren van de directeur. 

1. Onderwijskundig leiderschap, visiegestuurd

•  hanteert leiderschapsstrategieën die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking,  

leren van leraren en onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie teneinde de onderwijs-

ontwikkeling te bevorderen;

•  draagt bij aan de visieontwikkeling van de school voor korte en lange termijn, kan ook richting geven 

buiten de kaders opdat de school klaar is voor de ontwikkelingen in de aankomende vijf jaar;

•  weet onderwijskundige ideeën te genereren uit het team en individuele leerkrachten;

•  draagt zorg voor innovatie en continuïteit van het leerstofaanbod; 

•  zet ideeën om in daden, dus bedenken, sturen en uitvoeren.

2. Aansturen van een team professionals

•  is in staat leerkrachten te stimuleren tot het ontwikkelen van hun talenten en deze maximaal in  

te zetten ten behoeve van de school;

•  durft en is in staat om leerkrachten aan te spreken op hun functioneren en verantwoordelijkheid;

•  werkt gericht samen met team en kwaliteitsmedewerker om de zorgstructuur in goede banen te leiden.



3. Organisatie en beheer

•  is in staat om in dialoog met medewerkers vorm te geven aan organisatiekenmerken vanuit kennis van 

hun onderlinge samenhang en met het oog op het optimaliseren van ontwikkeling en leerresultaten 

van leerlingen;

•  is in staat een stabiel werkklimaat binnen de school te handhaven of indien nodig te versterken,  

waardoor leerkrachten zich maximaal kunnen wijden aan kinderen en lesgeven, waarbij de basis-

behoeften relatie-autonomie en veiligheid centraal staan;

•  is in staat problemen en knelpunten binnen de schoolorganisatie bijtijds te signaleren, te analyseren  

en bij te stellen; 

•  is in staat een efficiënte administratie op te zetten en formatieplannen, begrotingen, meerjaren-

ramingen te maken en te interpreteren; 

• is in staat en bereid te delegeren binnen de school; 

•  is in staat (jaar)verslagen, jaarplannen en andere formele documenten zelf te schrijven en die van  

anderen te interpreteren en uit te voeren.

4. Ondernemerschap

•   is gericht op ontwikkelingen in de omgeving van de school (ouders, buurt en dorp) en weet daarbij  

de kansen voor de school te benutten of op bedreigingen te anticiperen;

•   is in staat een perspectief op lange termijn te formuleren (vijf jaar);

•  is bereid en in staat zelf actief een relatienetwerk op te bouwen, dit te onderhouden en uit te breiden;

•  denkt mee en neemt verantwoordelijkheid voor bovenschoolse zaken en is bereid tot collegiale samen-

werking met andere schooldirecteuren en het bevoegd gezag; 

•  is in staat samenwerkingsrelaties aan te gaan met instanties buiten de school (welzijnsinstellingen, 

gemeente, andere scholen en besturen) en deze verder te ontwikkelen;

•  kan de school op adequate wijze naar buiten toe presenteren en vertegenwoordigen, zowel schriftelijk 

als mondeling.

Eigenschappen

•  heeft een sterk ontwikkelde communicatieve kant, zowel binnen als buiten de school;

•  denkt in mogelijkheden, niet in belemmeringen;

•  heeft een eigen mening, kan verenigingsbelang en schoolbelang met elkaar verenigen;

•  is in staat om te gaan met stressvolle situaties;

• heeft een reflecterende en lerende instelling;

•  staat open voor leraren, ouders en kinderen.



Opleiding en ervaring

•  heeft minimaal een opleiding op HBO-niveau afgerond, bij voorkeur Pedagogische

 Academie Basisonderwijs;

•  heeft de opleiding tot schoolleider basisonderwijs gevolgd of vergelijkbaar; 

•  heeft ervaring in het (basis)onderwijs; 

•  heeft ervaring in leidinggevende taken/functies.

Deze lijst kan zonder enige moeite uitgebreid worden, want van elke directeur op een basisschool wordt 

veel verwacht. Toch zal tijdens de selectie naast competenties en vaardigheden ook vooral gezocht wor-

den naar een persoon die bij het team en de kinderen van CBS De Tarissing past! Door het team van  

De Tarissing zijn de volgende punten benoemd: 

De nieuwe directeur van De Tarissing

•  is een mensen-mens en een groepsmens met een warme persoonlijkheid en een open karakter,  

is gemakkelijk benaderbaar voor kinderen, ouders en personeel;

•  weet verbindingen te leggen zowel intern als extern en heeft affiniteit met de dorpsmentaliteit;

•  is een christen die leeft en werkt vanuit persoonlijk geloof en dit ook actief wil uitdragen in de school;

•  is een motiverende en stimulerende kracht, die op positieve, coachende wijze ‘eruit wil halen wat erin 

zit’, zowel richting kinderen als team;

• dingen niet verandert om het veranderen, maar uitsluitend om dingen te verbeteren;

•  kan respectvol omgaan met verschillen tussen mensen maar is ook besluitvaardig, houdt daarbij  

doelen en prioriteiten goed in het oog;

•  tolereert geen pestgedrag en is proactief om dit uit te bannen;

•  heeft ervaring als directeur en als groepsleerkracht;

•  kan duidelijk en tijdig communiceren richting alle betrokken partijen;

•  is een goede planner, die tijdig dingen op de agenda zet;

•  heeft een positieve houding richting het Fries;

•  is kritisch op zijn/haar eigen functioneren en staat open voor feedback;

•  kan alle geledingen actief betrekken bij de schoolontwikkeling en gemeenschapsvorming.



Wij bieden jou

•  ruim honderd prachtige leerlingen.

•  een enthousiast team met onderwijsprofessionals.

•  een intern begeleider, die graag samen met jou de kar trekt.

•  vier collega-directeuren.

•  een ondersteunend stafbureau.

•  een functie voor WTF 0,6.

•  een salaris conform de cao PO 2022 (D-12).

Meer informatie en solliciteren

Informatie over de school kun je vinden op detarissing.pcbodantumadiel.nl. Voor meer informatie  

over deze functie en/of de procedure staat directeur-bestuurder Gert van Tol je graag te woord  

via 06-13147902.

Enthousiast geworden? Stuur dan je reactie en CV uiterlijk 2 juli. Dit kan door een mail te sturen aan de 

directeur-bestuurder van PCBO Dantumadiel via info@pcbodantumadiel.nl. De gesprekken vinden plaats 

op 7 juli in de namiddag. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.


