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Op onze school bieden we niet alleen modern (tablet)onderwijs. We kijken ook heel goed naar de talenten en
mogelijkheden van ieder kind op zich. Zo leveren wij jonge individuen af die klaar zijn voor de toekomst en vooral
klaar zijn voor hun eigen toekomst.
Het ontdekken van je talenten staat bij de St. Antonius centraal. En daar is alle ruimte voor op onze school. Klein,
gezellig, rustig en voorspelbaar. Maar ook: modern, innovatief en met oog voor elkaar en de ouders. Met ons
tabletonderwijs en eigentijdse onderwijsmethodes, stomen wij onze leerlingen klaar voor hun eigen pad in de
maatschappij. En leren we ze naast zelfstandigheid ook rekening te houden met hun medemens.

Per 1 augustus 2020 zoekt basisschool
St. Antonius Vriezenveen een:

Schoolleider (0,6 fte)
Ben jij de schoolleider die:
• daadkrachtig kan optreden en dit combineert met empathisch vermogen;
• zichtbaar is en makkelijk benaderbaar voor zowel de leerlingen, de ouders als het team;
• de school op de kaart kan zetten en ondernemend is;
• representatief is en de belangen van de school weet te bevorderen;
• besluitvaardig is.
Herken je je in bovenstaande omschrijving? Dan bieden wij:
• leerlingen die dromen, denken, durven, doen en doorzetten;
• ouders die meedenkend, meelevend en meewerkend zijn;
• een team dat energiek, enthousiast, gemotiveerd en deskundig is;
• een passend salaris (inschaling conform CAO-PO).
Wil je meer weten?
Voor meer informatie over deze vacature verwijzen we naar de website www.antoniusvriezenveen.nl en bij vragen of
interesse in deze vacature kun je contact opnemen met Jan Gerard Kuper, HRM-adviseur tel: 085-0435497 of via e-mail:
j.kuper@stichtingquovadis.nl.
Solliciteren?
Ben jij de kandidaat die we zoeken dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Je brief en cv kunnen per e-mail
worden verstuurd naar secretariaat@roostwente.nl, t.a.v. Hetty Poelakker. De sluitingsdatum is vrijdag 5 juni.
Gesprekken zullen gevoerd worden op donderdag 11 juni vanaf 15.30 uur.
Stichting Varietas is een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. Onze scholen zijn openbaar,
Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. De samenwerkende scholen leggen
verbindingen met elkaar. Dat betekent dat ze kennis, ervaring en medewerkers kunnen uitwisselen. Onze
scholen gaan uit van drie pijlers: onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind & ouder en respectvol
gedrag voor jezelf en anderen.

Voor meer informatie: www.varietas.nl
Ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst!

