
Educatief Centrum de Vorsenpoel is per 1 mei 2023 op zoek naar:

een directeur (D12)
werktijdfactor van 0,8 - 1,0

Teamleden, kinderen en ouders van de Vorsenpoel zoeken samen met SWV de Meierij een
daadkrachtige en verbindende directeur met een visie op inclusief onderwijs die daar op inspirerende
wijze, samen met het team, invulling aan geeft en die de kwaliteit van het onderwijs versterkt.

Wie zijn wij?
De Vorsenpoel ligt in de wijk Boxtel-oost. Onze leerlingen zijn verdeeld over 11 reguliere groepen en
4 groepsarrangementen. De kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en eigenheid staan bij ons
centraal. Het is onze missie om de leerlingen ruimte te geven voor ontwikkeling. Deze ruimte is in het
curriculum en op andere gebieden binnen onze school zichtbaar. Er is veel ruimte voor extra
ondersteuning in de groep, leerlingen kunnen uitwisselen met andere groepen, we hebben royale
lokalen en een buitenruimte die uitnodigt om te spelen.
We zijn een energiek team, volop in ontwikkeling, dat samen met de kinderen werkt aan een fijne en
veilige sfeer in de school. Om verder aan de kwaliteit van ons onderwijs te werken, voeren we met
onze aankomende directeur graag de professionele dialoog.

Wij zoeken een directeur die:
● Daadkrachtig is, weet te inspireren door coachend leiderschap, onze talenten (h)erkent en

ook ‘buiten de lijntjes’ kan kleuren;
● Verder bouwt aan de ingezette koers, ambitieuze doelen stelt, de voortgang planmatig volgt

en onze verworvenheden borgt;
● Passend hoge verwachtingen stelt aan onze kinderen, ervaring of affiniteit heeft met

groepsarrangementen en met ons verder ontwikkelt richting inclusief onderwijs;
● Verbindend is, beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zichtbaar is voor ouders

en samen met onze stakeholders verder bouwt aan onze prachtige school.

Onze leerlingen vinden het belangrijk dat de directeur:
● Aardig en behulpzaam is en in de klas kan helpen als dat nodig is;
● Zorgt dat het goed gaat op school;
● Creatief en sportief is én humor heeft.

Stichting Talentis - Krachtig in onderwijs
De school is een onderdeel van Stichting Talentis (www.stichtingtalentis.nl), een stichting met vijftien
scholen in de gemeenten Vught, Boxtel, Den Bosch en Heusden.
Onze missie: wij bieden optimale ontwikkelingskansen voor kinderen, zodat zij een positieve en
actieve bijdrage kunnen leveren aan de huidige en toekomstige samenleving. Kortom, goed
onderwijs voor elk kind.
Als directeur van Educatief Centrum de Vorsenpoel ga je eveneens samenwerken met de andere
veertien directeuren en collega’s die werkzaam zijn in het Talentishuis (bestuurskantoor). Als
directeur van De Vorsenpoel word je uitgenodigd tot ‘gelukkig leren’ en draag je middels
bovenschoolse ontwikkelgroepen bij aan stichtingsbrede (beleids)ontwikkeling en kwaliteitscultuur.

http://www.stichtingtalentis.nl


Meer weten?
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Ton Reijnen, Voorzitter College van Bestuur
Talentis, telefoonnummer: 0411 611641.

Procedure
● De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 23 januari 2023.
● Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Je kunt jouw motivatiebrief en curriculum vitae voor 16 januari 2023 sturen naar
info@stichtingtalentis.nl

mailto:info@stichtingtalentis.nl

