
Functieomschrijving

Onze locatie

Jij bent: Wij bieden:

Reageer snel op deze vacature!

Directeur (wtf 0,8)

Sint Walfridusschool in Bedum

Voor onze locatie de Sint Walfridusschool in Bedum zijn we op zoek naar een betrokken, enthousiaste en daadkrachtige 
directeur. Je hebt leidinggevende ervaring en kunt medewerkers professionele ruimte geven waardoor de 
kwaliteiten van het team optimaal benut worden. Daarnaast heb je een sterke onderwijskundige visie, met kennis van het 
daltononderwijs, en ben je de verbinder tussen kinderen, leerkrachten, ouders en de omgeving. 
De school valt onder de stichting Primenius met 34 basisscholen in Groningen en Drenthe. Je hebt dus 34 collega-
directeuren met wie je regelmatig kennis en ervaring kunt uitwisselen. 

De Sint Walfridusschool staat in Bedum; een dorp op steenworp afstand van Groningen. Ons gebouw is aan de buitenkant 
101 jaar oud, maar van binnen verbouwd tot een moderne, lichte en sfeervolle school. We hebben ruim 200 leerlingen, 
verdeeld over acht groepen. We bieden gepersonaliseerd daltononderwijs waarin kinderen zich op hun eigen niveau 
kunnen ontwikkelen. Samen leren, werken en vieren is een belangrijke basis voor ons goede pedagogische klimaat, waarbij 
de driehoek leerling-ouder-school een belangrijke rol speelt.

• Een onderwijskundig leider;
• Op de hoogte van daltononderwijs;
• Betrokken;
• Daadkrachtig;
• Communicatief vaardig;
• Verbindend;
• Teamplayer;
• Iemand met humor.

• Een betrokken, enthousiast en gezellig team.
• Een uitdagende, innoverende en gestructureerde organisatie met 34 

betrokken directeuren.
• Ervaren collega’s die onder leiding van jou graag samen verder bouwen 

aan gepersonaliseerd daltononderwijs
• Een werktijdfactor van 0.8
• Toekomstperspectief binnen Primenius. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Mariëlle Tolboom, regiomanager Primenius. 
Dit kan telefonisch via 06-52045177 of per e-mail: marielle.tolboom@primenius.nl.
Reageren op de vacature kan door jouw CV plus motivatie uiterlijk 19 september 2022 
te mailen naar personeelszaken@primenius.nl .

Sint Walfridusschool- Bazuinlaan 2- 9781 HM Bedum


