
    
  
 

 

Medewerkers, leerlingen en ouders van Basisschool Het Timpaan in Wehl werken intensief samen aan de  

ontwikkeling van ieder kind op weg naar een mooie toekomst.  

 

Heb jij het in je om binnen een kindcentrum koers uit te zetten en vanuit verbindend leiderschap inspiratie uit te 

dragen voor leren en ontwikkelen in het basisonderwijs? Reageer dan direct op de vacature:   

 

Gezocht een ervaren, koersvaste directeur! 

Ingangsdatum 1 maart 2023 (of eerder) - Wtf 1,0 

De school 

Het Timpaan in Wehl is één van de 15 scholen van Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8).  

De school levert vol trots een bijdrage aan circa 400 leerlingen verdeeld over 18 groepen. 

De schoolontwikkeling wordt gevormd op basis van doelen die gesteld worden door en met het hele team.  

Het Timpaan mag de titel begaafdheidsprofielschool dragen, maar werkt daarnaast volop aan arrangementen voor 

praktisch lerende kinderen. 

Binnen het kindcentrum werken we samen met kinderopvang en dragen wij één visie uit. 

 

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

Het versterken van de doorgaande lijn binnen het kindcentrum is daar onderdeel van. Daarnaast zal het nieuwe 

strategisch beleidsplan PRO8 periode 2023-2027 richtinggevend zijn. 

 

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 indien nodig veranderingen ter tafel te brengen om de 

kwaliteit van het onderwijs te blijven borgen 

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

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

• is onderdeel van het directieteam PRO8  

• is beschikbaar voor wtf 1,0 en heeft enkele jaren werkervaring in een directeursrol of aantoonbaar 

leidinggevende capaciteiten. Inschaling is afhankelijk van werkervaring conform CAO PO. 

 

Procedure 

De reactietermijn voor deze uitdagende opdracht is uiterlijk 1 december 2022. Uw motivatie en cv mag verzonden 

worden naar mailadres secretariaat@pro8.nu. 

De selectiegesprekken vinden plaats op donderdagavond 15 december, locatie Het Timpaan in Wehl.   

 

Voor nadere informatie verwijzen wij jou naar de website van onze school (Visie op onderwijs - Kindcentrum Het 

Timpaan), 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 school specifieke onderwerpen met Debby van der Beld, intern 

begeleider, tel. 0314 - 68 13 30.  
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