
 

                

 

Stichting Keender heeft een vacature voor de functie van: 

 

directeur 0,6-0,8 fte (m/v) 

voor Basisschool St. Bonifacius 
 

In het mooie dorp St. Isidorushoeve staat basisschool St. Bonifacius, een kleine school met 120 

leerlingen. De St. Bonifaciusschool is een van de 17 scholen van Stichting Keender en is gehuisvest in 

een kindvriendelijk gebouw, gelegen in het landelijke, groene buitengebied van Haaksbergen. 

Gemeenschapshuis, kerk en sportaccommodatie vormen de directe omgeving van een school waar 

leerlingen zich mogen ontwikkelen tot wie ze zijn binnen het concept van de Vreedzame School. 

Meer informatie over de stichting en de school is te vinden op www.keender.nl en www.bonhoeve.nl  

De functie: 
Als directeur ben je binnen de bestuurlijke kaders verantwoordelijk voor het functioneren van de 
school. Je geeft vorm en inhoud aan het strategisch beleid zowel op stichtings- als op schoolniveau. 
Je bent een toegankelijke en verbindende directeur die op enthousiaste wijze leiding geeft aan het 
team en daarnaast een bijdrage levert aan onderwijsvernieuwing behorend bij de Vreedzame School. 
Samen met het team bouw je aan toekomstgericht onderwijs waarbij de leerlingen en medewerkers 
aan het roer staan van hun eigen ontwikkeling.  
Je participeert daarnaast in het directeurenberaad en levert een actieve bijdrage aan de 
bovenschoolse beleidsontwikkelingen. Je legt verantwoording af aan het College van Bestuur. 
 
Wij, team, leerlingen en ouders van basisschool St. Bonifacius zoeken een directeur die: 

• de visie op onderwijs, zoals omschreven in het Strategisch Beleid van de stichting Keender 
weet te vertalen naar onderwijskundig beleid op de St. Bonifacius;  

• doelgericht werkt vanuit een mensgerichte benadering met oog voor de kinderen, het team 
en de ouders; 

• flexibel is en zichtbaar aanwezig op de school; 

• samenwerking stimuleert en de doorgaande lijn bewaakt; 

• behalve resultaten ook het welzijn van de kinderen en het team in de gaten houdt; 

• een positieve bijdrage levert aan de sfeer; 

• besluiten kan en durft te nemen; 

• de principes van de Vreedzame School vanuit het hart kan uitdragen; 

• communicatief vaardig is; 

• affiniteit heeft met een dorpsschool; 

• beschikbaar is per 1 januari 2020. 

http://www.keender.nl/
http://www.bonhoeve.nl/


 
 
 
Wij, team, leerlingen en ouders van St. Bonifacius bieden een directeur: 

• een goed op elkaar ingespeeld en enthousiast team dat de onderwijskundige kwaliteiten 
altijd op een hoger niveau wil brengen en daar houden; 

• een hoge mate van betrokkenheid bij zowel het team, de kinderen en de ouders; 

• een team gericht op samenwerking met ouders en kinderen vanuit een open communicatie. 
 

De procedure: 

• de schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kun je richten aan het College van Bestuur 
Stichting Keender, t.a.v. BAC (benoemingsadviescommissie), Postbus 35, 7480 AA 
Haaksbergen of mailen naar mevr. R. Deggerich, e-mail: r.deggerich@keender.nl; 

• de sluitingsdatum van de vacature is 15 november 2019; 

• de sollicitatiegesprekken staan gepland voor 3 december 2019 vanaf 17:00 uur bij het 
bestuurskantoor Stichting Keender, Holthuizerstraat 14 in Haaksbergen; 

• een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure; 

• voor verdere informatie over deze vacature of de procedure kunt u contact opnemen met 
mevr. J. Pross, P&O adviseur, op 06-10032438. 
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