
Koos

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo staat garant voor goed christelijk onderwijs  
voor al haar scholen en kinderen. Dertien basisscholen, waaronder een school voor SBO,  

maken deel uit van SCO Twenterand eo en verzorgen onderwijs aan ruim 2170 leerlingen.

De Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo zoekt met ingang van 1 augustus 2018 voor CBS Rehoboth

een directeur  
(benoemingsomvang in overleg, minimaal 24 uur per week)

 

We verwachten van de directeur, dat hij/zij:
• vanuit een christelijke levensovertuiging, team en kinderen weet te inspireren en van hieruit een  

actieve bijdrage kan leveren aan inhoud, visie en identiteit van de school 
• communicatief is en ook goed kan luisteren
• een goede relatie kan opbouwen met de ouders
• visie heeft op (vernieuwend) onderwijs en dit ook in de praktijk kan uitvoeren
• besluitvaardig is en kan motiveren
• kan meedenken m.b.t. onderwijskundige renovatie van het schoolgebouw
• kan meedenken in de samenwerking met de kinderopvang, die de school gaat starten
• constructief kan samenwerken in het directieoverleg
• de opleiding directeur primair onderwijs heeft gevolgd, volgt of bereid is te volgen

Wat bieden we:
• een enthousiast meedenkend team
• een prettige werkomgeving
• een modern, toekomstbestendig schoolgebouw (renovatie 2018-2019)
• salaris conform CAO PO 

Missie van de school 
Wij willen onze kinderen de ruimte bieden om te leren. Het woord ruimte 
heeft verschillende invalshoeken. We denken bij ruimte aan: fysieke  
ruimte, de ruimte op het plein en in de school - ruimte om jezelf te zijn,  
ieder kind met zijn eigen karakter, mogelijkheden, uiterlijk, belangstelling, 
begaafdheid en motivatie.
Wij proberen als school aan te sluiten bij de diversiteit van de kinderen. Elk 
kind moet het gevoel hebben ‘erbij te horen’. We streven er naar elk kind 
de aandacht te geven die het nodig heeft. We proberen alle kinderen de 
gelegenheid te geven om zich te ontplooien, zodat het kan opgroeien tot 
een gelukkig kind. Kortom: een kind moet met plezier naar school gaan. 

Verdere informatie 
•  de school telt 102 leerlingen (1-10-2017)
• de sollicitatiecode van de CAO PO wordt gehanteerd.
• zie verder: 
 website CBS Rehoboth
 website Scholen op de kaart

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koos Wolterink  
(bestuurder), tel. 0546-567324 / 06-50742114
De eerste gespreksronde staat gepland op woensdag 16 mei 2018.
Bent u geïnteresseerd in deze functie, richt dan uw sollicitatie (met daarin 
een beknopte onderwijsvisie en uitgebreide CV) voor 26 april 2018 aan:
Marieke Langendonk, P&O 
m.langendonk@sco-t.nl

https://www.sco-t.nl/websites/rehoboth/ 
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/11787/Christelijke-Basisschool-Rehoboth?school=11787&presentatie=1&sortering=2

