
 
 

 
 

 

 
Gemotiveerde leerlingen zoeken een directeur! 

Onderschrijf jij de visie “samen ontdekken voor de toekomst”? 
Reageer dan snel en word onze nieuwe directeur (wtf 0,8-1,0) 

 
Basisschool Gaanderwijs is één van de 15 basisscholen van Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8). 
Onze school telt 311 leerlingen verdeeld over 14 groepen, die samen met het team van 26 onderwijs-
professionals leren en werken in een multifunctionele accommodatie, met veel buitenruimte.  
Gaanderwijs heeft een sterke verbinding met externe partijen in Gaanderen.                                                                                                                      
 
Wij bieden 

• een school met een goede sfeer en een sterk pedagogisch klimaat  

• een school met gemotiveerde leerlingen en betrokken ouders  

• ontwikkelingsgericht onderwijs 

• een professioneel en vakbekwaam team met een transparante houding  

• een team van specialisten dat meedenkt met de schoolontwikkeling vanuit onze visie 

• een fantastisch schoolgebouw met een mooi, groot, beweegwijsplein 

Onze directeur 

• onderschrijft onze visie en missie en wil deze samen met het team verder vormgeven 

• kan onderwijs en organisatiedoelen vertalen in een planmatige en realistische aanpak 

• is iemand die het geluk van kinderen en leerkrachten in relatie brengt met opbrengstgericht 
werken 

• werkt vanuit vertrouwen en verbindend leiderschap aan een volgende stap van de 
schoolontwikkeling  

• kan goed communiceren en luisteren met empathisch vermogen en is respectvol  

• denkt in kansen, is visiegericht ingesteld en heeft lef om mensen in hun kracht te zetten als ook 
groepsprocessen vorm te geven 

• is in staat verbinding te leggen tussen school, ouders/verzorgers, kinderopvang en het dorp en 
draagt dit uit 

• is besluitvaardig, staat open voor veranderingen en trekt samen met het team op in het verder 
uitbouwen van het onderwijsproces 

 
 
Procedure  
Jouw motivatie en CV ontvangen wij graag voor 6 januari 2023 via mailadres: secretariaat@pro8.nu.  
De selectiegesprekken zullen op 19 januari 2023 plaatsvinden.  
Een assessment kan tot de mogelijkheden voor benoeming behoren. Bij geschiktheid vindt een 
arbeidsvoorwaardengesprek plaats. De inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO PO. 
 

Kijk voor school specifieke informatie op www.gaanderwijs.nl en scholen op de kaart. 

Voor inhoudelijke vragen betreffende de vacature kun je contact opnemen met Bart van der Ent, 
College van Bestuur, tel. 06 – 53790840. 

 

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) heeft 15 basisscholen in de regio Achterhoek. Het bieden van goed 
onderwijs waarbij persoonlijke groei en plezier voorop staat geldt niet alleen voor de leerlingen van onze scholen, 
maar ook voor ons personeel. Kijk op www.pro8.nu om een beter beeld te krijgen wie wij zijn.  
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