
Plaats in de organisatie
De dagelijkse leiding van de school ligt bij de directie.  
De directie bestaat uit de directeur-bestuurder (als het 
uitvoerend deel van het bestuur) tezamen met de adjunct-
directeur. In het managementstatuut zijn de taken en 
bevoegdheden van de directie beschreven. 
De directeur-bestuurder bestuurt de stichting, vertaalt 
bestuursbesluiten in een optimaal functionerende school, 
vertegenwoordigt de school en geeft leiding aan de school. 

Resultaatgebieden

1.  Bestuurt de stichting door:
• het initiëren van de ontwikkeling van beleid, het, als 

lid van het bestuur, voeren van overleg met de leden 
van het toezichthoudend deel van bestuur over de 
voorbereiding van te nemen besluiten en het vertalen 
hiervan in het strategisch beleidsplan en het schoolplan;

• het aan het toezichthoudend deel van het bestuur 
ter goedkeuring voorleggen van het jaarverslag, de 
jaarrekening en wijzigingen in het bestuursreglement 
annex managementstatuut;

• het op bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel 
gebied borgen van de activiteiten van de stichting en het 
inzichtelijk maken en verantwoorden hiervan;

• het, gevraagd en ongevraagd, adequaat informeren 
van het toezichthoudend deel van het bestuur over 
aangelegenheden die voor hen van belang zijn; 

• het verrichten van alle taken en bevoegdheden die niet 
bij of krachtens de wet of de statuten aan anderen zijn 
toegekend;

• het evalueren van het gevoerde stichtingsbeleid en het 
initiëren van eventuele aanpassingen ervan.

2. Vertaalt bestuursbesluiten in een optimaal 
    functionerende school door:
• het (doen) vertalen van vastgesteld strategisch beleid in 

jaarplannen, de schoolgids e.d.;
• het (doen) aansturen, stimuleren, begeleiden en borgen 

van het pedagogische en didactische klimaat (inclusief 
de ondersteuningsstructuur), onderwijsvernieuwingen en 
de kwaliteitszorg; 

• het verantwoordelijk zijn voor de integrale 
bedrijfsvoering van de school en het initiëren van 
verbeteringen hierbinnen;

• het initiëren, voorbereiden en, in voorkomende gevallen, 
leiden van of deelnemen aan werkgroepen en het 
toezien op de uitvoering en de implementatie van 
gemaakte afspraken;

• het voorbereiden en voorzitten van het directieoverleg 
en het vastleggen van genomen besluiten;

• het aannemen, verwijderen en, in afstemming met het 
bestuur, verwijderen van leerlingen;

• het periodiek bij ouders/verzorgers, leerlingen en 
het personeel toetsen van het functioneren van de 
school, de kwaliteit van het onderwijs en het werk- 
en pedagogisch klimaat en het publiceren van de 
uitkomsten hiervan. 

3. Vertegenwoordigt de school door:
• het vertegenwoordigen van de school in overlegsituaties 

met vertegenwoordigers van politieke, bestuurlijke 
en maatschappelijke instellingen, van andere 
onderwijs(gerelateerde) instellingen en overige relevante 
contacten (waaronder ouders/verzorgers en de 
accountant);

• het voeren van overleg met de medezeggenschapsraad.

4. Geeft leiding aan de school door:
• het geven van leiding aan de algemene gang van zaken 

binnen de school;
• het zorg dragen voor en bieden van begeleiding bij 

de ontwikkeling van de medewerkers van de school, 
waaronder de adjunct-directeur;

• het voeren van functioneringsgesprekken en het 
uitvoeren van de daaruit voortvloeiende acties;

• het voeren van beoordelingsgesprekken en het uitvoeren 
van de daaruit voortvloeiende acties en het informeren 
van het bestuur over ontslag van medewerkers;

• het zorg dragen voor de personele zorg en het 
personeelsbeheer;

• het zorg dragen voor werving en selectie en het 
benoemen van nieuwe medewerkers.
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Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
• Beslist bij/over: de wijze waarop de stichting wordt 

bestuurd, het vertalen van bestuursbesluiten in een 
optimaal functionerende school, het vertegenwoordigen 
van de school en het geven van leiding aan de school.

• Kader: het bestuursreglement annex 
managementstatuut, door het bestuur vastgestelde 
algemeen geformuleerde strategische beleidskaders en 
relevante wet- en regelgeving.

• Verantwoording: aan het toezichthoudend deel van 
het bestuur over de bruikbaarheid waarmee taken en 
bevoegdheden zijn uitgevoerd die voortvloeien uit door 
het bestuur vastgestelde algemeen geformuleerde 
strategische beleidskaders. 

Kennis en vaardigheden
• brede kennis van (ontwikkelingen in) het primair 

onderwijs en relevante wet- en regelgeving hieromtrent.
• brede kennis van en inzicht in maatschappelijke 

ontwikkelingen in relatie tot het primair onderwijs.
• kennis van onderwijskundige- en bedrijfsvoerings-

processen.
• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van ABS 

Middelburg.
• inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormings- 

processen.
• vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en 

verdedigen van standpunten, nieuwe ideeën, de 
onderwijsprogrammering e.d.

• vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen 
en in het verwerven van draagvlak voor nieuwe ideeën 
en concepten. 

• vaardigheid in het aansturen van professionals.

Contacten
• met het toezichthoudend deel van het bestuur over 

aangelegenheden die het bestuur en beheer van de 
stichting betreffen om informatie uit te wisselen, tot 
afstemming te komen en adviezen te verstrekken.

• met de medewerkers van de school over de vertaling 
van het vastgestelde beleid en over de uitvoering 
van de dagelijkse werkzaamheden om informatie uit 
te wisselen, tot afstemming te komen, adviezen te 
vertrekken en leiding te geven.

• met de adjunct-directeur over de ontwikkeling 
van beleid, de vertaling hiervan in een optimaal 
functionerende school, over de uitvoering van de 
dagelijkse werkzaamheden, over het vertegenwoordigen 
van de school en het geven van leiding hieraan om 
informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen, 
adviezen te verstrekken en leiding te geven.

• met vertegenwoordigers van politieke, bestuurlijke 
en maatschappelijke instellingen, van andere 
onderwijs(gerelateerde) instellingen en overige relevante 
contacten (waaronder de accountant) over onderwerpen 
waarover de school vertegenwoordigd dient te worden 
om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen 
en adviezen te verstrekken.

• met de leden van de medezeggenschapsraad over de 
inhoud van het overleg om informatie uit te wisselen  
en tot afstemming te komen

• met ouders/verzorgers over pedagogische of 
organisatorische onderwerpen en bij problemen/klachten 
om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen 
en adviezen te verstrekken.
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