Profielschets directeur basisschool de Akkerwal
(werktijdsfactor 0,5 / 20 uur per week)

De Akkerwal is een christelijke basisschool in de buurtschap Rectum-Ypelo. De school ligt landelijk,
in een prachtig stukje natuur. De school heeft als slogan “Waar klein groot wordt!”. We zien
kinderen op deze school (op)groeien en (op)bloeien door aan te sluiten bij de behoeften van het
kind. De Akkerwal is een kleinschalige school met veel expertise bij de medewerkers. Er wordt nauw
samengewerkt met betrokken ouders.
De school is onderdeel van Verion; een vereniging van 6 basisscholen in de gemeente Wierden.
Rust, regelmaat, ruimte en relatie zijn de kernwaarden van onze school. Wij ervaren dat de
natuurlijke rust van de omgeving, de regelmaat in het werk én de ruimte in en om de school
bevorderlijk werken voor het welzijn van de kinderen. Vanuit een goede relatie met ouders en kind
werken we voortdurend aan een nieuwe stap in de ontwikkeling van het kind.
Profiel
Wij zoeken een directeur die:
• vanuit een duidelijke onderwijsvisie leiding kan geven aan onze school;
• open staat voor inclusiever onderwijs;
• vanuit verbinding kan samenwerken met het team;
• successen wil vieren;
• laagdrempelig en mensgericht is;
• een goede relatie kan onderhouden met de buurtschap;
• lef heeft en buiten de lijntjes durft te denken;
• leeft en werkt vanuit de christelijke identiteit;
• de opleiding tot schoolleider heeft gevolgd of bereid is deze te volgen.
Het is mogelijk om deze functie te combineren met de functie van directeur op de Wegwijzer. In dat
geval gaat het om een fulltime benoeming en zal extra (administratieve) ondersteuning gerealiseerd
worden.
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden en een salariëring volgens cao po afhankelijk van opleiding en
ervaring in schaal D11 of D12.
Werken bij Verion
Verion is een christelijke onderwijsorganisatie voor basisonderwijs en wordt gekenmerkt door
kleinschaligheid en toegankelijkheid. Er is oog voor elkaar op het gebied van onderwijs, opvoeding en
geloof. Als directeur bij Verion heb je veel ruimte om samen met je team invulling te geven aan de
onderwijsvisie van de school. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het directieoverleg van
Verion. Wil je meer weten over Verion, dan verwijzen we je graag naar www.verion.nl.
Procedure en tijdspad
• Schriftelijke motivering voorzien van CV kan uiterlijk 28 maart worden gestuurd naar Verion
t.a.v. BAC (benoemingsadviescommissie) de Akkerwal of Akkerwal/Wegwijzer, mevr. G. Baan
(staffunctionaris P&O) g.baan@verion.nl.
• De eerste gespreksronde is gepland op maandag 11 april.
• Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
• Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw E. van der Schee
(directeur-bestuurder) via de mail e.vanderschee@verion.nl of telefonisch op 06-83225936.

