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Team It Harspit
Wij zijn een team dat de professionele cultuur van werken hoog in het vaandel hee�. Er heerst een 
open en gezellige communica�eve sfeer. Daarnaast besteden wij structureel aandacht aan onze 
teamspirit. Onze school staat in een mooi ondernemend dorp. De verbinding met de ouders en 
het bruisende leven in het dorp wordt ac�ef aangegaan en in stand gehouden. Wij werken graag vanuit 
de verschillende intelligen�e gebieden bij de kinderen. Hierdoor doen wij een groot beroep op een 
ieder zijn/haar crea�viteit en originaliteit, zowel van de kinderen, ouders als van de collega's. Dit alles in 
een veilige en plezierige omgeving.

De direc�efunc�e
Wij zoeken een schoolleider die:
• een open karakter hee� en invoelend, eerlijk, oprecht, betrokken en integer is.
• tussen ons staat en op de juiste momenten boven ons staat.
• teamspeler is; samen overlegt, beslist en uitvoert. Daar waar nodig knopen doorhakt.
• zichtbaar en toegankelijk is binnen en buiten de school voor zowel collega’s, ouders en kinderen
• naar de kinderen toe een meester/juf is en niet DE directeur(m/v).
• inspirerend, mo�verend, enthousiast en flexibel is.
• gevoel voor humor hee�.

Voor CBS It Harspit in Oppenhuizen zoeken wij zo spoedig mogelijk een

enthousiaste en inspirerende directeur (m/v) 0,5 �e
CBS It Harspit
Wij zijn een vrolijke christelijke basisschool met zo’n 95 leerlingen en een team van 12 medewerkers. Ons 
team hee� oog voor de talenten van alle leerlingen. Wij willen de mogelijkheden van het kind, 
betreffende hoofd, hart en handen, op�maal ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. De 
aandacht voor het welzijn van onze leerlingen en medewerkers staat al�jd voorop. Naast de basisvakken 
worden de leerlingen �jdens verrijkende workshops uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. Hiervoor gebruiken wij de talenten binnen de school, maar ook uit ons dorp. Als 
dorpsschool staan wij namelijk midden in het dorp en werken samen met de peuteropvang, BSO, het 
dorpshuis, de kerk en de sportverenigingen. Onze leerlingen leren dansen, koperblazen, theater, 
tuinieren, muziek, sporten en nog veel meer. Ook is er bij ons op school aandacht voor leerbehoe�es. Wij 
geven voldoende hulp, maar ook extra begeleiding waar nodig. Van gelukkige leerkrachten leer je het 
meest en gelukkige leerlingen leren beter. Ons mo�o is daarom: “Waar ’t op�maal presenteren en ’t 
welbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient!”



eigenaarschap respectverbinding

Vervolg direc�efunc�e
• in staat is tot zelfreflec�e.
• de christelijke iden�teit uitdraagt, waarbij ouders en leerlingen die niet gelovig zijn zich ook welkom 

voelen.
• innoverend en ondernemend is.
• open communiceert, bruggen bouwt en een verbinding legt tussen team, MT, ouders, leerlingen, MR, OR 

en commissies. Hierbij komt hij/zij de gemaakte afspraken na.
• een verbinder is tussen school, dorp, verenigingen en instan�es.
• bekend is met landelijke ontwikkelingen in onderwijsland.
• die de doorgaande lijn van de school behoudt, borgt en evalueert.
• een goede lobbyist is en ervaring hee�/opdoet met het schrijven van subsidie aanvragen.
• het belang van de kinderen en het team van It Harspit voorop stelt.
• goed kan samenwerken met de IB’er.
• een coachende rol hee� naar de collega’s.
• bereid is in/bij te springen als dat nodig is.
• transparant is en open staat voor ideeën van anderen.

S�ch�ng Palludara
S�ch�ng Palludara verzorgt voor zo'n 2300 kinderen op 15 basisscholen christelijk primair 
onderwijs in Sneek en omgeving. Verbinding, eigenaarschap en respect zijn onze kernwaarden. Wij 
s�muleren bij onze medewerkers een professionele en onderzoekende houding, waarbij 
talentonwikkeling en oog voor diversiteit centraal staat. Op onze scholen werken ongeveer 280 
medewerkers. Het managemen�eam bestaat uit de directeur-bestuurder en alle 
schooldirecteuren. Samen met de stafmedewerkers geven zij uitvoering aan het beleid van 
Palludara.

Solliciteren
Graag ontvangen wij uiterlijk woensdag 22 december 2021 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 2.  




