
 

  

Midden in het dorp Den Ham staat het prachtige, moderne schoolgebouw van CBS De 

Smithoek. Dit is een school waar talent wordt ingezet: voor zowel de leerlingen als de 

teamleden is er ruimte om te ontwikkelen en te groeien. Door de fijne werksfeer en vrijheid 

neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid en bouwen we samen aan sterk en krachtig 

onderwijs voor iedere leerling. De basis daarvoor ligt in onze christelijke identiteit.  

 

We zijn er trots op dat we een breed en rijk onderwijsaanbod kunnen bieden: van het 

aanbieden van vreemde talen tot thematisch werken met 4 x wijzer en de aandacht voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: we zijn een ‘The Leader In Me-school’. Ons 

onderwijs geven we vorm met inzet van verschillende coördinatoren en specialisten en 

natuurlijk in goede samenwerking met de ouders, vrijwilligers en de verdere omgeving van de 

school. Hierin is te merken dat we onderdeel zijn van de hechte dorpsgemeenschap. We delen 

lief en leed en houden van humor en gezelligheid.  

 

CBS De Smithoek is één van de scholen van de stichting SCO Twenterand. De Stichting heeft 

dertien scholen voor primair onderwijs onder haar beheer, bestaande uit twaalf scholen voor 

basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs. De scholen bevinden zich in de 

gemeenten Twenterand, Hellendoorn en Almelo. Wegens pensionering van de huidige 

directeur zoeken wij voor CBS De Smithoek, per 1 augustus 2022 of eerder indien mogelijk, een: 

 

Directeur | 0,8-1,0 fte 

´Zichtbaar en ondernemend’ 

 

Als onze nieuwe directeur verdiep je de ontwikkelingen die zijn ingezet. Je weet met jouw 

onderwijskundige ervaring rust en structuur aan te brengen. Doordat je werkt aan het 

professioneel handelen in ons team, krijgen open communicatie en feedback ruimte en 

versterk je de samenwerking. Je geeft professionele ruimte en vertrouwen om te mogen 

ontwikkelen en onderzoeken. Met jouw humor en empathie weet je mensen aan je te binden 

en beleef je er plezier aan boegbeeld van onze mooie school te zijn!  

 

 

Wij verwachten van jou als onze nieuwe directeur, dat jij: 

• aansluit bij de christelijke identiteit van onze school; 

• onderwijskundige passie hebt en staat voor de kwaliteit van het onderwijs; 

• een dienend leider bent die helder communiceert, over empathisch vermogen 

beschikt en belangstellend is; 

• constructief samenwerkt in het directieoverleg; 

• een relevante opleiding hebt gevolgd. 

 

Wij bieden: 

• een prachtig gebouw voorzien van alle moderne middelen; 

• een enthousiast en meedenkend team;  

• een school met een veilig pedagogisch klimaat; 

• een professionele leeromgeving met de intentie om hierin verder te ontwikkelen; 

• ondersteuning en meedenken vanuit het bovenschools verband; 

• salariëring volgens cao po, schaal D12. 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van 

deze oproep interesse of vragen, bel dan vrijblijvend met Lianne Zijlstra (adviseur werving) op 

06-23800671. Reageren is mogelijk t/m maandag 4 maart 2022 via de website van Het 

Onderwijsbureau BV. De eerste gesprekken zijn gepland in week 11, vervolggesprekken met 

de commissie(s) vinden plaats in week 12 en mogelijk week 13. 

 


