
 
Vacature 
 
Aan de openbare dalton basisschool De Eskampen te Peize ontstaat met ingang van het nieuwe 
schooljaar een vacature voor een 
 

Directeur (m/v) 
 wtf 1,0 (minder is bespreekbaar) 

 
 

Informatie ODBS De Eskampen 
Ongeveer 280 leerlingen bezoeken De Eskampen. Er zijn naast de directeur, 19 groepsleerkrachten, 
een onderwijsassistente, een IB-er, een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, een administratief 
medewerkster, een schoonmaakster en een conciërge aan de school verbonden. Kernwoorden van 
De Eskampen zijn: dalton, kwaliteit, laagdrempeligheid, gelijkwaardigheid, sfeer, innovatie, cultuur.  
 
De komende periode spelen de volgende ontwikkelingen bij De Eskampen:  
 invoering Building Learning Power, vergroten eigenaarschap 
 uitbouw portfolio  
 curriculumvernieuwing 
 gebruik ICT bovenbouw 
 overgang groep 2 - groep 3.  
 
Profielschets: 
Als directeur van De Eskampen: 

 ben je een ‘Daltonmens’ in hart en nieren en breng je de kernwaarden van het Daltononderwijs  
in de praktijk naar leerlingen en teamleden. 

 weet je innovaties en vernieuwingen met visie in het onderwijs tot stand te brengen, doordat je 
het zelfsturende team inspireert om hier gezamenlijk aan te werken. 

 ben je een empathisch, sociaal persoon met een goede dosis enthousiasme en oprechte interesse 
in de leerlingen, ouders en teamleden. 

 kun je als het nodig is (lastige) beslissingen nemen en mensen op constructieve wijze aanspreken. 

 ben je een voorstander van openbaar onderwijs. 

 voldoe je aan de criteria voor vakbekwaam schoolleider volgens het schoolleidersregister PO, of 
ben je bereid je verder te bekwamen zodat je hieraan gaat voldoen. 

 
We bieden  

 een fijne werkomgeving.  

 samenwerken met een enthousiast team en betrokken ouders. 

 begeleiding en ondersteuning vanuit het schoolbestuur. 

 een salaris conform salarisschaal DB. 

 goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 



 
 
 
Inlichtingen en sollicitatie  
Inlichtingen over de vacature kunnen ingewonnen worden bij Albert Eising, algemeen directeur, via 
telefoonnummer 050-4065783 of 06-54264761.  
Bij belangstelling voor deze vacature kun je je gemotiveerde sollicitatie voorzien van een CV voor 7 
juni 2018 sturen aan s.peeters@onderwijs-noordenveld.nl. Een assessment kan deel uitmaken van 
de procedure.  
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