
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Keender heeft een vacature voor de functie van: 
 

Directeur fusieschool  
0.8  - 0.9 fte (m/v) 

 
Voor een op te richten wijkschool in Haaksbergen 

 
 

Onze school: 
Per 1 augustus 2021 zullen basisschool Holthuizen en basisschool Dr. Ariens gaan fuseren en een 
nieuwe wijkschool vormen voor ruim 300 leerlingen in de wijk: Zienesch-Wolferink. In de afgelopen 
schooljaren hebben de twee teams samen al de nodige stappen gezet in dit traject.  
Wij zien het als een kans om een prachtige nieuw te bouwen onderwijsvoorziening in deze wijk neer 
te zetten. 
 
Wij vinden de samenwerking met onze direct betrokken partners van groot belang om een zo veilig 
mogelijke leeromgeving te creëren voor alle kinderen.  
 
De ouderbetrokkenheid binnen de samenwerkingsdriehoek ouder-kind-leerkracht op onze school is 
groot, waardoor constructief kan worden afgestemd op de behoeften van leerlingen.  
Wij zijn trots op onze leerlingen, school en onze wijk.  
 
Meer informatie over de school is te vinden op: www.bsholthuizen.nl / www.arienshbg.nl 
  

De functie: 
Als directeur van de fusieschool ben je binnen de bestuurlijke kaders verantwoordelijk voor het 
functioneren van de school. De taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in het 
managementstatuut. Je geeft vorm en inhoud aan het strategisch beleid zowel op stichtings- als op 
schoolniveau. Je participeert daarnaast in het directeurenberaad en levert een actieve bijdrage aan 
de bovenschoolse beleidsontwikkelingen. Je legt verantwoording af aan het College van Bestuur. 
 
 

Wij, team, leerlingen en ouders, zoeken een directeur die 
 

• Het als uitdaging ziet om een bijdrage te leveren aan de feitelijke start van de fusieschool en 
de vervolgstappen die hierbij komen kijken, inclusief de nieuwbouw; 

• Zichtbaar is in de school. Hart, oog en oor heeft voor teamleden, leerlingen, ouders en 
benaderbaar is; 

• Positief is ingesteld, motiveert, inspireert en zorgt voor een veilig klimaat;  

• Het team coacht en stimuleert om de kwaliteit van de school en het team te borgen en 
verbeteren; 

• Kritisch kan zijn op eigen handelen (reflecteren) en feedback kan geven en ontvangen;  

• De wensen, belangen en behoeften van team, leerlingen en ouders goed kan wegen en 

hierover in overleg gaat; 

http://www.bsholthuizen.nl/
http://www.arienshbg.nl/


• Transparant communiceert met heldere doelen en duidelijke verwachtingen, zowel met 
interne als externe partners; 

• In bezit is van diploma schoolleider, ervaring in het basisonderwijs is zeer gewenst. 
 
Wij bieden de directeur  
 

• Een betrokken, enthousiast en didactisch sterk team; 

• Een school met een gevarieerde leerling populatie met verschillende behoeften; 

• Een goede samenwerking met ouders in het belang van onze leerlingen. 

Procedure en tijdpad: 
 

• Schriftelijke reacties voorzien van CV uiterlijk 12 april 2021 sturen naar Stichting Keender 
t.a.v. BAC (benoemingsadviescommissie) fusieschool, Postbus 35, 7480 AA Haaksbergen of 
mailen naar mevr. R. Deggerich, r.deggerich@keender.nl  

• De gesprekken worden gehouden op 11 mei 2021 ’s avonds. 

• Een assessment maakt deel uit van de procedure.  
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. J. Pross (P&O Adviseur) via email: 

jpross@obt.nl 
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