
 

 

 
Stichting Keender heeft een vacature voor de functie van:  

 

Directeur 0.5 fte (m/v) 
Alfrinkschool 

 
De mogelijkheid bestaat om deze vacature te combineren met de openstaande 

vacature van directeur op de Dr. Ariëns Daltonschool in Neede 
 
Onze school: 
De Alfrinkschool telt ongeveer 160 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Wij zijn een moderne, 
actieve, lerende school die kinderen uit Neede en omgeving voorziet van kwalitatief en 
betrokken onderwijs. 
Op onze school gaan kinderen de uitdaging aan zichzelf verder te ontwikkelen in kennis, 

vaardigheden en eigen talenten. Het team zorgt voor maatwerk zodat ieder kind zich optimaal 

kan ontwikkelen en zich thuis voelt op onze school. Van en met elkaar leren staat bij ons 

centraal, samen bereik je immers meer. Dit alles doen we vanuit een heldere en vaste 

structuur. Op onze school ontmoeten de kinderen elkaar en zorgen we samen voor een veilige 

en prettige omgeving. Speerpunten van onze school voor de komende jaren zijn o.a. 

Kanjertraining, Blink, spelend en ontdekkend leren en het doorontwikkelen van  werken met 

Snappet. 

De functie: 
Als directeur ben je binnen de bestuurlijke kaders verantwoordelijk voor het functioneren 
van de school. De taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in het 
managementstatuut. Je geeft vorm en inhoud aan het strategisch beleid zowel op stichtings- 
als op schoolniveau. Je bent een toegankelijke en verbindende directeur die op een positieve 
wijze leiding geeft aan het team en hierbij zorgt voor rust en structuur. Samen met het team 
bouw je aan toekomstgericht onderwijs, waarin je vooruitstrevend en vernieuwend durft te 
zijn.  Je participeert daarnaast in het directeurenberaad en levert een actieve bijdrage aan de 
bovenschoolse beleidsontwikkelingen. Je legt verantwoording af aan het College van 
Bestuur. 
 
Ben jij de directeur die…. 

- zichtbaar is voor leerlingen, ouders en team; 

- voor stabiliteit zorgt binnen onze school; 

- met een gezonde dosis humor, enthousiast en betrokken is;  

- zorg kan dragen voor een veilige sfeer voor zowel leerlingen, ouders en team;  

- het belang ziet van digitale leermiddelen en zelf ook beschikt over goede ICT-
vaardigheden; 

- een actieve rol kan spelen bij onderwijskundige vernieuwingen; 

- reeds in gang gezette ontwikkelingen kan continueren; 

- communicatief sterk is en adequaat reageert op signalen uit diverse geledingen; 

- ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan;  

- open staat voor feedback en kan reflecteren op het eigen handelen. 



 

 

 

Dan bieden wij: 

- de mogelijkheid om deze functie te combineren met een directiefunctie op een 
andere school binnen Keender (meerscholendirecteur); 

- een enthousiast, gemotiveerd en zelfsturend team; 

- zeer betrokken leerlingen, ouders en collega’s. 

 

De procedure: 

▪ de schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kun je richten aan het College van Bestuur 
Stichting Keender, t.a.v. BAC (benoemingsadviescommissie), Postbus 35, 7480 AA 
Haaksbergen of mailen naar mevr. R. Deggerich, e-mail: r.deggerich@keender.nl; 

▪ de sluitingsdatum voor deze vacature is 17 september 2020; 

▪ de sollicitatiegesprekken vinden plaats op 1 oktober 2020 op het bestuurskantoor 
van stichting Keender, Holthuizerstraat 14 in Haaksbergen; 

▪ een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure; 

▪ voor verdere informatie over deze vacature of de procedure kun je contact opnemen 
met mevr. J. Pross (adviseur P&O), tel. 06-27200867. 

 

Bent u nieuwsgierig welke directeur onze leerlingen zoeken? Ga dan naar: 
www.alfrinkneede.nl  
 

 
 

mailto:r.deggerich@keender.nl
http://www.alfrinkneede.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.keender.nl%2Fkeender-2%2F&psig=AOvVaw3h3sIiHqZLXShgUQzSaqYV&ust=1598526217457000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDc9qvcuOsCFQAAAAAdAAAAABAJ

