
Gezocht: een verbinder met ambitie!  
 
Onze grootste basisschool, De Twaalfruiter, gaat verzelfstandigen. Er ontstaan twee locaties: De Twaalfruiter 
Boomgaarden met zo’n 520 leerlingen en De Twaalfruiter Tuinlanden met zo’n 810 leerlingen. Wij zoeken voor 
beide locaties een nieuwe, ondernemende directeur voor 0,8 - 1 fte. 
 
Uiteraard willen we dat je als directeur passie voor onderwijs hebt! 
Alle scholen binnen onze stichting ontwikkelen zich naar High Performance Schools (HPS). Er wordt vanuit 
vakmanschap gewerkt in leerteams, die evidence based werken volgens de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen in het onderwijs.  Het team van De Twaalfruiter Tuinlanden bestaat uit gedreven professionals 
met een schat aan ervaring, kennis en kunde. Het vakmanschap van de leraar staat voor ons centraal en als 
directeur faciliteer je de leerteams en de kwaliteitscoördinatoren. De leerteams zijn de spil van de school, 
voorstellen vanuit deze teams worden ingebracht in een breed MT dat bestaat uit de directeur, 
leerteamvoorzitters en schoolleiders. De directeur is integraal verantwoordelijk voor zijn of haar school.  
 
De Twaalfruiter Tuinlanden maakt deel uit van de Stichting RK basisscholen Vleuten - De Meern - Haarzuilens. In 
de toekomst zal de stichting verder groeien. Er wordt een stevige bijdrage van de directeuren gevraagd bij de 
doorontwikkeling binnen dit kader en de collectieve ambities van de stichting. Het is dus belangrijk dat je weet 
hoe je onze visie omzet naar concrete kwaliteit. 
 
Wat vragen we van jou als directeur?  
Dat je een onderwijskundig leider bent. Dat je zichtbaar bent, naast je mensen staat, ze vertrouwt en rekenschap 
geeft als professionals, ze inspireert en je teamleden, zowel individueel als de groep, sterker maakt. Je weet hoe 
en wanneer je je team betrekt bij besluiten en je bent betrouwbaar in wat je toezegt. Je kunt écht luisteren. Je 
straalt rust uit en zorgt voor regelmaat en continuïteit. We zoeken een directeur die up-to-date is, die 
ontwikkelingen op de voet volgt en die weet wat wel en niet past bij de kracht van een (HPS-)basisschool.  Dat je 
krachtig op durft te treden, oplossingsgericht bent en stuurt op eigenaarschap.  
 
Er is, vanuit de visie op HPS, veel aandacht voor planmatige schoolontwikkeling en -verbetering. We halen het 
maximale uit de kinderen en onze medewerkers. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van alle medewerkers 
en als directeur moet je prioriteiten kunnen stellen. Je bent koersvast en flexibel, waardoor je in staat bent te 
excelleren.   
 
Welke uitdagingen wachten je? 
* Het verder ontwikkelen van een high performing school in een high performing organisation, waaronder het 
doorontwikkelen van het Nederlands Kennis Curriculum (NKC) 
* Het strategisch positioneren van de school 
* Het verstevigen van educatief partnerschap  
 
Wat bieden we? 
We zijn een kleine organisatie met korte lijnen waar je veel invloed hebt. We bieden de mogelijkheid om jezelf 
verder te ontwikkelen en we hanteren goede arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een team waarin je 
bouwt aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Waarden als loyaliteit, solidariteit, integriteit, gelijkwaardigheid 
en kwaliteit zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. 
 
Als je meer wilt weten over de functie of onze visie dan kun je contact opnemen met Marjan van den Haak, 
voorzitter College van Bestuur, via bestuur@rksvdmh.nl. Mocht je vragen hebben over de procedure, dan kun je 
contact opnemen met Myra Harrems, adviseur HRM, via myra.harrems@rksvdmh.nl. Of kijk op de site van de 
stichting, www.rkbasisscholenvdmh, of de school, www.twaalfruiter.nl.  
 
Solliciteren 
Je reactie kun je tot en met 3 oktober 2021 sturen naar bestuur@rksvdmh.nl ter attentie van Marjan van den 
Haak. Geef in je brief duidelijk aan welke locatie je voorkeur heeft en voor hoeveel fte. je beschikbaar bent.   
Een referentiecheck na het eerste gesprek zal deel uit maken van de procedure, meld in je brief alvast wie we 
daarvoor zouden kunnen benaderen. 
 



De eerste gesprekken zijn op maandag 11 oktober 2021, je hoort op donderdag 7 oktober of je wordt 
uitgenodigd. In de week van 11 oktober zullen de externe kandidaten die naar de tweede ronde gaan ook nog  
een bezoek aan de school brengen. Het tweede gesprek staat gepland op dinsdag 26 oktober. 
 
De vacature staat tegelijkertijd intern en extern uit. 
 
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 

 


