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Voor CBS Op ‘e Hichte in Scharnegoutum zoeken wij zo spoedig mogelijk een

enthousiaste en daadkrach�ge directeur (0,7 fte)
die inspireert en verbindt en samen met het team, kinderen en ouders de rich�ng bepaalt voor de school, 
passend bij de huidige onderwijskundige ontwikkelingen.

Als directeur ben je een natuurlijke leider die weet te inspireren, mo�veren en een coachende 
leiderschapss�jl hanteert. Je bent besluitvaardig en daadkrach�g en gaat moeilijke beslissingen niet uit de 
weg. Je sluit aan bij wat er al is en je gee� vorm aan dat wat nodig is en denkt in kansen en mogelijkheden. 
Je bent communica�ef sterk, ambi�eus en voelt je te allen �jde verantwoordelijk voor het behaalde 
resultaat. Samen met het team kom je tot een gedragen visie voor de school. 
Er is een schoolplan aanwezig, maar er is nog voldoende ruimte en de mogelijkheid om nieuw beleid te 
formuleren.

Je bent in staat om een klimaat te scheppen waarin leerkrachten en leerlingen zich gemo�veerd, 
ges�muleerd en gewaardeerd voelen. Zo bevorder jij de professionele cultuur. Het welzijn van het team en 
de leerlingen is jouw prioriteit.

S�ch�ng Palludara
Palludara is een onderwijsorganisa�e voor Christelijk primair onderwijs. Onze 15 basisscholen in de steden 
Sneek, Bolsward en omliggende dorpen verzorgen onderwijs voor zo’n 2300 leerlingen. 
Samen met ongeveer 300 medewerkers wordt hard gewerkt aan de strategische agenda van 
Palludara, onder het mo�o: “met een open blik kijk je verder!”. Onze kernwaarden zijn verbinding, 
eigenaarschap en respect. We leren onze leerlingen om stevig in hun schoenen te staan en leggen daarbij 
het accent op talentontwikkeling, zorgzame aandacht voor diversiteit en waardenvolle ontwikkeling van 0 
tot 18 jaar. In het MT van Palludara hebben alle directeuren zi�ng. Zij bereiden samen met staf en bestuur 
het beleid van de s�ch�ng voor.  

CBS Op ’e Hichte is een Protestants Christelijke basisschool met een open, toegankelijk en gastvrij karakter. 
Respect vinden wij erg belangrijk, net als ons geloof. Iedereen die onze iden�teit respecteert is van harte 
welkom. Op dit moment hee� de school 141 leerlingen verdeeld over 6 groepen.
Wie kiest voor CBS Op ‘e Hichte, kiest voor een basisschool waar persoonlijk contact met leerlingen en 
ouders belangrijk is. We streven ernaar dat alle kinderen met plezier naar CBS Op ‘e Hichte gaan. We 
zorgen dat er ruimte is om de talenten van ieder kind op�maal te ontwikkelen. Samen gaan we voor een 
vertrouwde en veilige leeromgeving. Onze missie komt tot ui�ng in onze kernwaarden.
Onze slogan is: “We zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig”.

Verder kent CBS Op ’e Hichte een samenwerking met Kindercentrum Thuis-bij-Thea als partner in het 
gebouw. Ook beschikt de school over een inpandige bibliotheek. 



Wat bieden wij?
• een deskundig en enthousiast team om mee te werken;
• fijne werkplek in een mooi gebouw;
• ondersteuning vanuit het sta�ureau van Palludara.

Onze selec�ecriteria zijn:
• je bent in het bezit van het schoolleidersdiploma;
• je hebt aantoonbare ervaring als leidinggevende;
• je onderschrij� de protestant-christelijke iden�teit van Palludara en kunt hier vorm en inhoud

aan geven en weet dit uit te dragen;
• je bent  op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. onderwijsveranderingen binnen

het (primair)onderwijswerkveld;
• omdat we het heel belangrijk vinden om de juiste match te maken, kan het zijn dat we je

vragen een assessment te doen;
• je par�cipeert ac�ef in het managemen�eam en direc�e-overleg van Palludara.

Wij zoeken de directeur die:
• toegankelijk is voor team, leerlingen en ouders en andere betrokkenen, met 

inlevingsvermogen en daarbij rust, duidelijkheid en structuur uitstraalt;
• teamleden inspireert en mo�veert en hierbij verder vorm gee� aan het vergroten van 

eigenaarschap op alle niveaus binnen de school;
• leerkrachten in hun kracht zet en hierbij gevoel hee� voor verschillende professionele 

behoe�en;
• een eigen�jdse en innova�eve visie hee� op onderwijs alsook een realis�sche kijk op ICT;
• een daadkrach�g leider is;
• besluitvaardig is en resultaatgericht werkt aan de ingeze�e verander-/verbeterprocessen en 

deze ook weet te borgen. We vragen om heldere communica�e, duidelijke afspraken en 
transparan�e in besluitvorming;

• communica�ef sterk is en vanuit de dialoog team, ouders en kinderen weet te 
enthousiasmeren en te verbinden;

• in staat is een team te coachen en een open samenwerking te bouwen op basis van 
vertrouwen en kwaliteiten die in het team aanwezig zijn, met als doel de kennis en kunde van 
de individuele teamleden verder uit te bouwen.

Solliciteren
Graag ontvangen wij uiterlijk woensdag 5 januari 2022 jouw mo�va�e en CV per email: 
info@palludara.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Bij gelijke 
geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. Voor meer informa�e kun je via 
de mail een contactverzoek sturen naar de heer Joop Fortuin, directeur-bestuurder van 
Palludara: fortuin@palludara.nl. De sollicita�egesprekken vinden plaats in week 3.
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