
Functieomschrijving

Onze locatie

Jij bent: Wij bieden:

Reageer snel op deze vacature!

Directeur (wtf 0,8)
Jenaplanschool ‘t Sterrenpad
Per 1 april, eerder is mogelijk

Voor onze unieke locatie ‘t Sterrenpad in Nuis zijn we op zoek naar een betrokken, enthousiaste en daadkrachtige integraal 
schoolleider. Je bent een verbinder tussen kinderen, stamgroepleiders, ouders en de omgeving en kunt medewerkers 
professionele ruimte geven waardoor de kwaliteiten van het team optimaal benut worden. Daarnaast heb je kennis van, of 
ben je nieuwsgierig naar, het Jenaplanonderwijs. Je draagt deels de verantwoordelijkheid over de kinderopvang en zorgt 
voor de verbinding met het kinderdagcentrum bij ons in het gebouw. 

‘t Sterrenpad staat in Nuis; een dorp op steenworp afstand van Groningen. Wij hebben een unieke samenwerking met 
opvang de Speelster en medisch kinderdagcentrum Maricja. Onderwijs en zorg ontmoeten elkaar in school. We hebben 
130 kinderen. De basis van de school is op orde. Nu moet vanuit die basis verder gebouwd worden met het team vanuit 
visie. We bieden gepersonaliseerd Jenaplanonderwijs aan 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;
• Nieuwsgierig naar het 

Jenaplanonderwijs;
• Betrokken;
• Daadkrachtig;
• Communicatief vaardig;
• Verbindend;
• Teamplayer;
• Iemand met humor.

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

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

aan gepersonaliseerd Jenaplanonderwijs;
• Een werktijdfactor van 0.8;
• Een dienstverband vanaf 1 april, eerder is mogelijk;
• Toekomstperspectief binnen Primenius;
• Een werkplek waar je mag zijn wie je bent.

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 13 februari 2023 
te mailen naar personeelszaken@primenius.nl.

‘t Sterrenpad- Nieuwe weg 57B- Nuis


