
 

 

 

Kijk voor meer informatie op de websites www.pcont.nl en www.demarealmelo.nl. 

 

 

 

 

De Mare is een PC Basisschool, midden in de wijk Windmolenbroek in Almelo. Een middelgrote school 

met een enthousiast en betrokken team. Op De Mare vergroten kinderen hun zelflerend vermogen 

zodat zij zelfstandig en met respect voor de ander hun eigen pad kunnen ontwikkelen. 

 

 

Per 1 mei a.s. ontstaat een vacature voor de functie van Directeur Primair Onderwijs. 

Het team van De Mare (± 40 fte) zoekt voor werktijdfactor 1,0000 een 

Ervaren en verbindende leider  
 

Wij zoeken een leider die: 

• Een heldere visie op het onderwijs heeft; 

• Deze visie kan omzetten naar doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau; 

• Werkt vanuit de christelijke identiteit; 

• De doorgaande lijn kan behouden, zorgt voor borging en verdere professionalisering; 

• Benaderbaar en zichtbaar is voor medewerkers, kinderen en ouders; 

• Oog heeft voor de medewerkers en achter het team staat; 

• Balans weet te vinden tussen doortastend handelen en het bewaren van de harmonie; 

• Beschikt over empathisch vermogen en open en helder kan communiceren; 

• Een toegevoegde waarde heeft als directeur binnen PCO Noord Twente; 

• Over een dosis humor beschikt. 

 

Wat bieden wij? 

• Een betrokken en gemotiveerd team dat behoefte heeft aan eigenaarschap en zelfsturing;  

• Een school met ruim 450 leerlingen die in ontwikkeling is met de doorgaande lijn in 

onderlinge afstemming; 

• Een school waarin rust en structuur aanwezig is, de school is groot en voelt niet groot; 

• Diversiteit aan samenwerkingspartners; 

• Dienstverband met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Inschaling en 

arbeidsvoorwaarden conform toepassing van de cao Primair onderwijs. 

 

Meer weten? 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerlo Teunis (bestuurder PCO Noord Twente) via 

gteunis@pcont.nl of 06-53431225. 

 

Solliciteren? 

Wilt u solliciteren? Stuur dan uw brief en cv uiterlijk dinsdag 7 januari a.s. naar mlap@pcont.nl.  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 4 en week 5.  

 

Heeft u behoefte aan de volledige functiebeschrijving, stuur dan een mail naar rbartels@obt.nl.  

 

Een ontwikkelassessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


