
 

 

 

 
 
 
Na ruim 5 jaar vertrekt onze huidige directeur en daarom zoeken wij per 1 augustus 2021 een nieuwe 
 
 

Directeur-bestuurder 
 
 
Onze school 
De Montessorischool Haaksbergen is een kleinschalige basisschool die werd opgericht in 1998.  
'Leer mij het zelf te doen' is het motto van onze school en dit vormt de kern van het 
montessorionderwijs.  Wij willen samen met ouders, kinderen helpen zich te ontwikkelen tot 
zelfstandige, verantwoordelijke jonge mensen. De school biedt een fijne en vertrouwde plek voor 
leerlingen uit Haaksbergen en omgeving. Het leerlingenaantal ligt al een aantal jaren rond de 80 
leerlingen, verdeeld over 4 groepen. Het team bestaat, naast de directeur, uit 6 leerkrachten, een 
onderwijsassistent, een Intern Begeleider en een administratief medewerker.  
 
In april 2020 is de school overgegaan naar een nieuwe bestuursvorm en is de Stichting voor  
Algemeen Bijzonder Montessori Onderwijs Haaksbergen opgericht. Hierbij wordt het zogenoemde 
raad-van-beheermodel toegepast. Er is een directeur-bestuurder en een toezichthoudend bestuur. 
De school is financieel gezond. 
 
Onze ouders vervullen een essentiële rol in onze school als betrokken vrijwilligers binnen de 
Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie. In samenwerking met Bloesem Kinderopvang 
Haaksbergen, hebben we sinds 2019 een Montessori Peuterspeelzaal binnen de school. En sinds 
2020 beschikken we over een prachtig, uniek en duurzaam schoolplein. 
 
Waar wij voor staan 
De drie belangrijkste pijlers van montessorionderwijs zijn: vrijheid, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Deze pijlers zijn terug te vinden in ons onderwijs, aangevuld met de principes 
werken op eigen niveau, hulpvaardigheid en continue ontwikkelingsmogelijkheden. We spelen zoveel 
mogelijk in op actuele ontwikkelingen binnen het (montessori)onderwijs. Kwaliteitszorg, werken met 
periodeplannen en de aanschaf en invoering van een aantal nieuwe methodes vormden in de 
achterliggende periode een belangrijke prioriteit.  
 
Wat verwachten wij van onze nieuwe directeur? 

Als directeur van de Montessorischool Haaksbergen ben je ons boegbeeld. Je bent, samen met de 
ouders en het team, trots op onze school en vormt een verbindende factor. Vanuit deze houding 
treed je wervend op voor onze school in Haaksbergen en omgeving. Je bent een ervaren leider die in 
staat is om de veilige leeromgeving voor de leerlingen en ons team te waarborgen. Dit betekent dat 
je het team laat functioneren als geheel, maar ook oog hebt voor het individu. Jij ziet talenten en 
weet deze in te zetten zodat groei plaatsvindt en ieder tot zijn recht komt. Je brengt 
onderwijskundige kennis en een visie mee die past bij modern montessorionderwijs.  



 

 

Je inspireert het team en stuurt daar waar nodig bij. Je bent gezond nieuwsgierig en volgt vanuit een 
onderzoekende geest de onderwijsontwikkelingen op de voet. Je geeft hierin het goede voorbeeld en 
zet zo je teamleden aan om kritisch te reflecteren op hun eigen handelen. Zo draag je bij aan een 
continu proces van verbeteren. Het bestuur zie als je een kritische sparringpartner en je bent in staat 
te reflecteren op jouw eigen functioneren. 
 
De leerlingen zien in de nieuwe directeur graag “een spontane, enthousiaste persoon die met veel 
plezier samen met ons nadenkt en ons laat meedenken over onze school”. Wat betreft de 
MR/oudercommissie gaan we op zoek naar “een netwerker, verbinder, mensen-mens met de nodige 
ervaring, die samen met ons de school (opnieuw) op de kaart zet”. Het team verwelkomt “een 
zichtbare, ervaren leider en verbinder die op basis van een sterke en moderne montessorivisie de 
kwaliteit van onze school kan vasthouden en verder kan ontwikkelen”. 
 
Functie-eisen 

Ø vakmanschap: je beschikt over relevante vakkennis, deskundigheid en vaardigheden om de 
functie uit te oefenen 

Ø je bent in het bezit van het schoolleidersdiploma 
Ø bij voorkeur beschik je ook over het diploma Montessori-leidinggevende of ben je bereid 

deze opleiding te volgen 
Ø je hebt aantoonbare leidinggevende capaciteiten en een authentieke visie op leiderschap 

 
Salariëring 
Inschaling vindt plaats conform de CAO-bestuurders PO. 
 
Praktische informatie en procedure 
Zie jij jezelf als dé ideale kandidaat, herken jij jezelf in bovenstaand profiel en word je enthousiast 
van onze vacature? Reageer dan uiterlijk 19 mei 2021 door je reactie te sturen naar mevr. R. Dekkers, 
voorzitter van het bestuur. Haar e-mailadres is r.dekkers@montessorihb.nl.  
Voor aanvullende inhoudelijke informatie over de vacature is zij telefonisch bereikbaar op 06-
81151377. Alle informatie over de school vind je op www.montessorihb.nl.  
 
Belangrijke data:  
De eerste gespreksronde met de benoemingscommissie is gepland op 25 mei en de tweede 
gespreksronde op 1 juni.  
 


