
  
 
 
 
 

Medewerkers, leerlingen en ouders van de St. Jozefschool zijn samen op weg naar een nieuwe toekomst. 

In een kleine gemeenschap willen en gaan wij het verschil maken. 

 

Wij zoeken een leuke, koersvaste en passievolle (startende) directeur! 

Per 1 augustus 2022 of zo spoedig mogelijk - Wtf 0,6. 

Reageer direct als jij je hierin herkent. 

 

De school 

De St. Jozefschool in Azewijn, is één van de 15 scholen van Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8). 

Onze basisschool is een kleine dorpsschool waar verbinding met de omgeving hoog in het vaandel staat.  

 

De nieuwe directeur krijgt de prachtige opdracht om samen met het team op inhoud de volgende stap te 

gaan zetten. Het nieuwe strategisch beleidsplan PRO8 periode 2023-2027 zal daarbij richtinggevend zijn. 

Het team, ouders en leerlingen van de school kijken uit naar duidelijke communicatie en daadkracht om de 

koers te bepalen, maar nog meer om deze vast te houden. 

 

De toekomstig directeur 

• onderschrijft onze visie en missie en wil deze samen met ons verder vorm geven en verankeren in 

onze organisatie 

• deinst niet terug om koers te gaan bepalen en uit te zetten om de kwaliteit van het onderwijs een 

impuls te geven 

• is consistent, toegankelijk en coachend voor professionele ontwikkeling op team- en individueel 

niveau 

• geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid aan het team, de leerlingen en ouders 

• is onderdeel van het directieteam PRO8  

• is beschikbaar voor wtf 0,6 voor de periode van vier schooljaren en heeft een passende 

onderwijsbevoegdheid of is bereid deze te behalen. Inschaling is afhankelijk van werkervaring 

conform CAO PO. 

 

Procedure 

De reactietermijn voor deze uitdagende opdracht is tot 1 juli 2022. Reageer snel via secretariaat@pro8.nu. 

De selectiegesprekken vinden plaats maandag 4 juli vanaf 15.30 uur, locatie St. Jozefschool Azewijn.   

 

Voor nadere informatie verwijzen wij jou naar de website van onze school ( www.jozefazewijn.nl ), Scholen 

op de Kaart ( www.scholenopdekaart.nl ) en Stichting Primair Onderwijs Achterhoek ( www.pro8.nu ). 
 

Voor inhoudelijke vragen over de opdracht kun je telefonisch contact opnemen met Bart van der Ent, 

College van Bestuur, tel. 06 - 53 79 08 40 en voor vragen over schoolspecifieke onderwerpen met Peggy 

Roelofs, intern begeleider, tel. 06 - 12 63 21 20. 

http://www.pro8.nu
mailto:secretariaat@pro8.nu
http://www.jozefazewijn.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/azewijn/24048/rooms-katholieke-basisschool-sint-jozef/
http://www.pro8.nu/

