
 

Obs Weidevogels zoekt een duo-directeur (24-32 uur) 

Zit jij al op het vinkentouw? 

Obs Weidevogels is een openbare basisschool in nieuwbouwwijk Weidevenne 

in Purmerend. De school maakt samen met nog 36 andere scholen deel uit 

van OPSPOOR. Wij zijn op zoek naar een tweede directeur. Iemand die 

samen met zijn of haar collega een fijne, veilige directie kan vormen, die 

vleugels geeft. 

Wie zijn Weidevogels? 

Weidevogels is een school waar boeiend onderwijs geboden wordt en waar de 

sfeer top is. Daar zorgen we met elkaar voor. En daarom zorgen we voor 

elkaar. We vinden het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten, ouders en 

directie goed met elkaar omgaan en samenwerken. En we willen dat 

iedereen, ongeacht taal, achtergrond of pluimage zich veilig voelt. Daarom 

heeft Weidevogels gekozen voor de aanpak van de Vreedzame School. 

En wie ben jij? 

Jij bent daadkrachtig, maar empathisch en je kunt leiden, maar ook 

meedoen. Je bent de coach en toch een teamspeler en je biedt vertrouwen. 

Wij vinden het belangrijk dat een directeur dezelfde positieve instelling heeft 

als wij. Hij of zij kan opbouwende kritiek geven om mensen verder te helpen. 

Onze directeur inspireert en moedigt aan tot eigen initiatief. Hij of zij weet 

zelfs onze vreemdste vogels te waarderen en te betrekken bij het proces.   

Wat vragen we van je? 

Een nieuwe directeur omarmt onze visie op boeiend onderwijs en wil erin 

meegroeien. Je bent bereid de Vreedzame school te dragen en uit te dragen. 

En je wil samenwerken binnen de school, binnen de Brede School, met 

partners en met de buurt. Dat doe je met veerkracht. Uiteraard weet je je 

weg te vinden binnen je beheerstaken, financiën en ICT.  

We zoeken kortom een witte raaf 

Ben jij de duo-directeur die we ons wensen? Stuur je sollicitatie aan 

jeanine.timmerman@opspoor.nl o.v.v. vacature obs Weidevogels. Voor 

vragen: 0299-820919. De sluitingsdatum is 10 december 2019. De eerste 

sollicitatiegesprekken staan gepland voor 9 januari 2020. 

https://www.opspoor.nl/pagina/357/Samen+voor+toekomstmakers

