
 
 
Stichting Keender heeft een vacature voor de functie van: 
 

directeur 0,4 - 0,6 fte (m/v) 
voor basisschool Honesch 

 
Basisschool Honesch is een samenwerkingsschool in Haaksbergen. Gelegen op een buitengewone 
leerplek in het groen waar leerlingen zich mogen ontwikkelen tot wie ze zijn. Wij bieden rust, 
structuur en veiligheid, met uitdagingen en kansen die bij de leerlingen passen.  
De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Naast een digitale leeromgeving waar onze 
leerlingen elke dag mee te maken hebben, vinden wij het heel belangrijk dat er veel tijd en ruimte 
geboden wordt voor doelgerichte buiten lessen.  
Basisschool Honesch is een school waar leerlingen van verschillende leeftijden samen spelen, samen 
leren. 
 
Meer informatie over de school is te vinden op www.honesch.nl  
 
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 op 
enthousiaste en doortastende wijze leiding aan het team en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling 
van de teamleden. Je geeft richting aan de onderwijskundige ontwikkeling van de school. Samen met 
het team creëer je een pedagogisch en didactisch klimaat waarin kinderen zich positief kunnen 
ontwikkelen. Je participeert in het directeurenberaad en levert een actieve bijdrage aan de boven- 
schoolse beleidsontwikkelingen. Je legt verantwoording af aan het College van Bestuur. 
 
Wij, team, leerlingen en ouders van basisschool Honesch zoeken een directeur die  

• de visie op onderwijs zoals omschreven in het Strategisch Beleid van de stichting Keender weet 
te vertalen naar onderwijskundig beleid op BS Honesch; 

• besluiten kan èn durft te nemen;  

• doelgericht werkt vanuit een mensgerichte benadering met oog voor de leerkracht, de ouder en 
het kind; 

• samenwerking stimuleert en de doorgaande lijn bewaakt; 

• behalve de resultaten ook het welzijn van de kinderen en leerkrachten in de gaten houdt; 

• ervaring heeft als leerkracht; 

• in het bezit is van het diploma schoolleiding/management of bereid is deze te volgen; 

• affiniteit heeft met een school in het buitengebied;  

• de intentie heeft voor een langere periode verbonden te zijn aan onze school; 

• op zo kort mogelijke termijn beschikbaar is. 

 

http://www.honesch.nl/


 
Wij, team, leerlingen en ouders van basisschool Honesch bieden een directeur  

• een goed op elkaar ingespeeld en enthousiast team dat de onderwijskundige kwaliteiten altijd 
op een hoger niveau wil brengen en daar houden;  

• een grote betrokkenheid van directie, team, ouders en leerlingen met open communicatie; 

• de mogelijkheid deze functie te combineren met jouw eventuele directiefunctie op een andere 
school binnen Keender (meer scholendirecteur). 

 
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 sollicitatietermijn sluit 20 juni 2019; 

• de sollicitatiegesprekken vinden plaats op 4 juli 2019 bij bestuurskantoor Stichting Keender, 
Holthuizerstraat 14 in Haaksbergen; 

• een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure;  

• nadere informatie kun je inwinnen bij Roel van der Wal, leerkracht, (053)572 15 48, of bij de 
voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Keender, Dhr. R. Brandsma of mevr. D. 
Verhoeve beide te bereiken via  (053) 572 35 03.  
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