
Voor CBS De Sprankeling in Damwâld  

zoeken wij een directeur!

Wie we zijn
CBS De Sprankeling is één van de zes scholen van PCBO Dantumadiel, een vereniging met ongeveer 1000 leerlingen 

en 90 personeelsleden. Wij zijn een fusieschool met circa 300 leerlingen en ruim 30 personeelsleden en leren en wer-

ken vanuit een mooi nieuw gebouw, nauw verbonden met onze regio. Vandaar ons motto: Onderwijs dicht bij uw kind. 

PCBO Dantumadiel is een vereniging met een christelijke identiteit. De Bijbel is ons baken. Dit is merkbaar en zicht-

baar in al onze scholen, ook in De Sprankeling. We staan voor christelijk onderwijs met een open toelatingsbeleid. We 

vinden het belangrijk dat onze kinderen kennismaken met andere godsdiensten, visies, culturen en tradities.

Wat we doen
Kernwaarden op De Sprankeling zijn: plezier, verbinding, beweging en ontwikkeling. Kinderen mogen sprankelen.  

Zij mogen nieuwsgierig, onderzoekend en talentvol zijn. We vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn en 

zich met plezier kan ontwikkelen tot een zelfbewust en zelfstandig individu. We investeren in de verbinding tussen 

leerling, leerkracht en ouder. Maar ook in de verbinding met onze omgeving, onze partners in de Campus, de buurt en 

de natuur. Respect is daarvoor de basis en een voorwaarde.

We zijn op zoek naar een 
Directeur | 0.8 - 1.0 fte

‘Positieve inspirator’ 

Onze nieuwe directeur heeft de nodige kennis en ervaring en weet hierdoor met een open en onderzoekende 

houding, in samenwerking met het team, het onderwijs verder te ontwikkelen. Vanuit jouw expertise weet je een 

duidelijke visie te ontwikkelen, implementeren en te borgen. Door vertrouwen te geven aan het team stimuleer en 

vergroot je eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij zowel de leerkrachten als leerlingen. Je vindt het belangrijk om 

uit gezamenlijkheid te werken, maar je bent ook besluitvaardig als de situatie daarom vraagt. Onze nieuwe directeur 

geeft ruimte aan ons team en maakt gebruik van ieders talenten. Je bent benaderbaar, communicatief zeer sterk en 

kunt met de juiste vragen collega’s, leerlingen en ouders te betrekken en motiveren.
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Onze nieuwe directeur:

 kan vanuit ervaring een heldere koers uit te zetten; 

 is zichtbaar en zorgt voor verbinding binnen en buiten de school; 

 motiveert het team om in samenwerking tot ontwikkeling te komen; 

 heeft bij voorkeur leidinggevende ervaring in het onderwijs; 

 is communicatief sterk en beheerst het Fries (passief) of wil dit leren;

 geeft vanuit persoonlijke overtuiging vorm aan de christelijke identiteit van de school en de vereniging.

Wij bieden jou:

	 300	fijne	leerlingen;

 een saamhorig, gemotiveerd en professioneel team;

 een rol als directeur waar je mee mag gaan bouwen aan verschillende ontwikkelingen;  

	 een	fijne	samenwerking	met	het	bestuur,	collega-directeuren	en	het	stafbureau;

 werken in een professionele organisatie met veel ontwikkelmogelijkheden; 

 salariëring volgens cao po schaal D12.

pcbodantumadiel.nl

Contact opnemen
Heb je naar aanleiding van deze vacature interesse of vragen, neem dan vrijblijvend contact op met Gert van Tol op  

06-13147902. Reageren is mogelijk tot woensdag 9 november bij a.meindertsma@pcbodantumadiel.nl. De gesprekken  

zijn gepland op 14 en 15 november 2022. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De Sprankeling is onderdeel van PCBO

Hoe? Door middel van speeddates.

Waar? In Damwâld, op de Sprankeling.

Wanneer? 26 oktober van 15.00 tot 17.00 uur.

 

Je hoeft je van te voren niet op te geven.

Hoe ziet de procedure er verder uit?


