
 

Leiding geven op een persoonlijke  
én ambitieuze basisschool?

ADJUNCT-DIRECTEUR (0,6 - 1,0 fte) 

We zijn op zoek naar een enthousiaste adjunct-directeur  
(ongeveer 0,6 fte) die mede leiding geeft aan het team van de school. 
De mogelijkheid bestaat om de functie uit te breiden met lesgevende taken.

De ABS is een kwalitatief sterke eenpitter met 
circa 520 leerlingen, 24 groepen en 55 
medewerkers in het centrum van Middelburg. Het 
team kent naast gedreven groepsleerkrachten, 
drie intern begeleiders, onderwijsassistenten en 
leerkrachtondersteuner, een 
onderhoudsmedewerker en administratief 
medewerker en vakleerkrachten voor 
bewegingsonderwijs, muziek en Engels. De 
adjunct-directeur werkt nauw samen met de 
directeur-bestuurder. Zij vormen samen de 
schoolleiding. Daarnaast werkt de directie samen 
met bouwcoördinatoren in het managementteam. 

DE FUNCTIE 
Als adjunct-directeur geef je mede leiding aan de 
medewerkers van de school.  
Je gelooft in gespreid leiderschap, waarbij je 
leraren en andere medewerkers mogelijkheden 
geeft om vanuit hun expertise en ervaringen 
invloed uit te oefenen op de koers van de school. 
Om de school, die er goed voor staat, nog beter 
te maken bewaak je de kwaliteit en stimuleer je 
continue ontwikkeling van het onderwijs en de 
organisatie. Je legt de lat hoog, voor jezelf en het 
team. Je kunt sturen én tegelijkertijd volop ruimte 
geven aan de teamleden om hun capaciteiten te 
benutten in de schoolontwikkeling. 

De adjunct-directeur ontwikkelt beleid voor de 
school en geeft vorm aan de vertaling van 
bestuursbesluiten in een optimaal functionerende 
school.  

Je inspireert en enthousiasmeert alle betrokkenen 
en werkt volgens het jaarplan en schoolplan, wat 
je mede helpt ontwikkelen. In deze plannen staan 
aandacht voor het versterken van het kindgericht 
onderwijs, ondersteuning op maat, een 
doorgaande leerlijn, complexe didactische 
vaardigheden en digitale geletterdheid centraal.  

Je bent sterk in de communicatie en het contact 
met ouders en partners. Je weet in het grote 
team verspreid over twee gebouwen, de 
verbinding te leggen en bewaken zodat de school 
één ABS blijft. 

 



WAT BIEDEN WIJ? 
• Een prettig schoolklimaat; 
• Een jong team van gemotiveerde leerkrachten 

en ondersteuners die je willen begeleiden en 
inwerken; 

• Een goede school in de binnenstad van 
Middelburg; 

• Een vast dienstverband van 0,6 fte met een 
salaris conform PO-A12; 

• Eventuele uitbreiding met lesgebonden taken 
van 0,4 FT.  

WAT VRAGEN WIJ? 
• Brede kennis van (ontwikkelingen in) het 

primair onderwijs en relevante wet- en 
regelgeving; 

• Brede kennis van en inzicht in 
maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot 
het primair onderwijs; 

• Kennis van onderwijskundige processen en 
bedrijfsvoering; 

• Je kunt professionals aansturen, waarbij het 
geven van vertrouwen en 
verantwoordelijkheid belangrijke 
uitgangspunten zijn; 

• Je bent vaardig in het ontwikkelen en 
adviseren van beleidsmatige zaken die 
betrekking hebben op onderwijs. 

• Je bent goed in het organiseren en 
stroomlijnen van processen; 

• Een prettige sparringpartner die ideeën en 
een visie heeft op onderwijs.

FUNCTIE-EISEN 
- Leidinggevende ervaring binnen het primair 
onderwijs; 
- Je bent geregistreerd in het 
schoolleidersregister of staat hiervoor open; 
- Je beschikt over zeer goede mondelinge en 
schriftelijke communicatieve vaardigheden. 
- Je onderschrijft de identiteit van onze school, 
waarbij gelijkheid tussen mensen, ongeacht hun 
geloof, afkomst, levensovertuiging of sekse 
centraal staat.  

SELECTIEPROCEDURE  
Je kunt je CV en motivatiebrief via e-mail sturen 
aan Anneke van Os, directeur-bestuurder van de 
school. E-mailadres: vacature@absmiddelburg.nl 
Graag ontvangen wij deze uiterlijk 12 oktober 
2021.  

Na de brievenselectie volgt een gespreksronde. 
Deze is gepland op 20 oktober in de avonduren. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Anneke van Os, via 
anneke.vanos@absmiddelburg.nl of telefonisch: 
0118-613508 of 06-28 32 95 96. 
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