
                                                        

Wij zijn op zoek naar die “bevlogen directeur” die toegerust is voor KBS De Tarissing in Drogeham. Durf jij de 

uitdaging van leiding geven aan? 

  We zoeken per 1 augustus 2022  

                 een inspirerende directeur voor ± 0,6 tot 0,8 FTE  

Jij als directeur…  
… kan en wil onze visie “Alleen ga je sneller, samen kom je verder” uitdragen; 
… hebt een open, enthousiaste en ondernemende houding; 
… bent  toegankelijk en zichtbaar voor kinderen, ouders, collega’s en de "mienskip”; 
… geeft ruimte aan ontwikkeling van teamleden zowel persoonlijk als in de klas; 
… kunt onderwijskundig, visie gestuurd leiderschap bieden en bent in staat om de kwaliteit van het onderwijs  
    te waarborgen; 
… beschikt over leidinggevende capaciteiten, bij voorkeur in het basisonderwijs. Ervaring daarbij is een pré. 
… kiest vanuit een persoonlijke overtuiging voor het werken binnen een christelijke basisschool; 
… beheerst het Fries tenminste passief of gaat dat leren. 

 
Wij bieden een basisschool… 
… met 125 enthousiaste leerlingen; 
… met een goede kwaliteits- en zorgstructuur en voldoende leerresultaten; 
… met een diversiteit aan leerlingen en betrokken ouders; 
… waar de kinderen eigenaar zijn van hun ontwikkeling; 
… met een betrokken en fijn team van collega’s, MR, SR, ouders en administratieve ondersteuning (0,1 FTE) en   

    een school waar de laatste jaren veel vernieuwingen zijn geweest. 

 
Wij bieden jou…   
… een positief, betrokken en hecht team; 
… ondersteuning door de bestuurder, collega-directeuren en een stafbureau; 
… volop mogelijkheden om je talenten verder te kunnen ontwikkelen; 
… een uitdagende en afwisselende baan; 
… 10 collega-scholen om van en met elkaar te leren. 

 
Komen kijken? 
Word je nieuwsgierig naar deze leuke baan en wil je graag onze school zien, dan geven we je graag een 

rondleiding! Mail ons voor een afspraak. (tarissing@noventa.nl)  
 

Solliciteren! 
Heb je naar aanleiding van deze advertentie interesse of heb je vragen, bel dan vrijblijvend met  

Harrie Steenstra, directeur-bestuurder, 0511-542540 of 06 10927037 of met  

Elles Koops, beleidsmedewerker P&O, 06 23150462. 

 
Reageren is mogelijk tot en met 29 maart 2022. Je brief met CV kun je sturen naar Noventa t.a.v. Elles Koops, 

e.koops@noventa.nl of op het postadres: Ried 11 9285 KK Buitenpost. 

Meer informatie over de school en een profielschets behorend bij deze vacature kun je vinden via de website 

www.noventa.nl of de site van de school https://tarissing.noventa.nl.  
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