
   
 

SBO Het Tangram en De Kleine Karekiet zoekt een directeur 

(Het liefst één op de groei.) 

 

Het Tangram is een speciale openbare basisschool in de wijk De Gors in 

Purmerend. Wij zijn er voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar die extra aandacht 

en ondersteuning kunnen gebruiken bij het leren en/of met hun gedrag. Met 

rust, structuur en veiligheid bieden we ze een omgeving om in te groeien.  

Wij zoeken een directeur die met ons meegroeit (1fte).  

Het Tangramteam is altijd bezig het aanbod en het onderwijs te verbeteren. 

We zoeken samen naar de juiste vorm. Wanneer onze leerlingen met plezier 

naar school komen weten we dat we in onze opzet zijn geslaagd. Onze nieuwe 

directeur is iemand die ons hierbij ondersteunt en uitdaagt de lat te 

verleggen. Want ook wij willen blijven groeien.  

Onderwijs maken we samen 

Onze doelgroep is complex. De leerlingenpopulatie is divers en hun ouders 

hebben andere zorgen dan veel andere ouders hebben. Wij zoeken iemand 

die dat begrijpt. Onze directeur is empathisch en benaderbaar voor ouders 

en leerlingen. Hij of zij is ook in staat de school naar buiten toe te 

vertegenwoordigen. Hij of zij weet de medezeggenschapsraad op waarde te 

schatten en neemt actief deel aan de Samenwerkingsverbanden van het PO. 

De directeur heeft bij voorkeur kennis maar minimaal affiniteit met de 

doelgroep. We zoeken iemand die de onderwijspraktijk kent en daar juist als 

directeur ook aan wil blijven deelnemen. Want ons onderwijs maken we 

samen.  

OPSPOOR Speciaal 

Speciaal basisonderwijs vraagt om een speciaal team met een speciale 

directeur. Onze leerlingen verdienen niets minder. Zo’n directeur staat 

achter het team en vertrouwt op de kwaliteiten die aanwezig zijn. Deze 

directeur weet het team te enthousiasmeren en te motiveren en is niet bang 

beslissingen te nemen.  

De leerlingen van Het Tangram en De Kleine Karekiet leren om te groeien. Zo 

maken zij straks naar eigen vermogen deel uit van de maatschappij. Onze 

directeur kent die maatschappij. Hij of zij weet wat er leeft en vertaalt dat 

naar nieuw beleid en vernieuwing in het onderwijs.  



De directeur toont daadkracht en heeft een scherpe visie op de lange termijn. 

Daarbij neemt hij of zij in acht dat wij een OPSPOOR school zijn. Wij zoeken 

een toekomstmaker die het OPSPOOR beleid vorm kan geven binnen een 

school voor speciaal onderwijs. 

Zin gekregen om te groeien?  

Stuur je sollicitatie aan jeanine.timmerman@opspoor.nl o.v.v vacature Sbo 

Het Tangram en De Kleine Karekiet. Voor vragen: 0229-820919. De 

sluitingsdatum is 20 november. De eerste sollicitatiegesprekken vinden op 

26 november plaats. 

https://wijzoekentoekomstmakers.nl/
https://wijzoekentoekomstmakers.nl/

