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WIE ZIJN WIJ?
DOK12 ligt in de nieuwbouwwijk Vathorst, welke 
volop in ontwikkeling is. Veel jonge gezinnen vinden 
hier hun plek. Er is een hoog percentage werkende  
ouders. DOK12 is een middelgrote school met 
ongeveer 200 leerlingen. De kinderen komen vanuit 
Vathorst en omliggende gebieden. De leerlingen- 
populatie op DOK12 is divers in onderwijsbehoeften.  
Ouders zijn betrokken bij het onderwijs op de school. 
Op dit moment is de school gehuisvest in een tijdelijke  
huisvesting. De verwachting is dat we per 1 augustus 
2023 starten in een nieuw schoolgebouw. 
Elke leerling van DOK12 krijgt gelegenheid om zijn 
talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen binnen 
het unit onderwijs. Zo willen wij de kinderen  
toerusten om een positieve bijdrage te leveren aan 
de samenleving. Kennis verwerven, betekenisvol leren  
en persoonlijke vaardigheden zijn belangrijke kern-
waarden binnen het onderwijs. Om dat te bereiken  
is elke dag de volledige inzet van alle medewerkers  
binnen de school nodig. Samenwerking tussen  
collega’s, ouders en leerlingen is daarbij essentieel. 
 
WIE ZOEKEN WIJ?
We zoeken een schoolleider die bewezen goed onder- 
wijs als uitgangspunt heeft. Door je helikopterview 
en analytisch vermogen ben je in staat om kritische 
vragen te stellen en keuzes te maken om in te spelen 
op behoeften binnen en buiten de school. Je toont daad- 
kracht en duidelijkheid naar leerlingen, leerkrachten 
en ouders. Door je sterke communicatieve vaardigheden  

ben je in staat om een bruggenbouwer te zijn tussen 
de verschillende belanghebbenden. Je communiceert  
open, helder en concreet naar leerkrachten, leerlingen  
en ouders. Je bent benaderbaar, consequent in je 
handelen en toont een betrokken nuchterheid.  

Je bent in staat om groepsleerkrachten de doelen 
van het schoolplan te laten realiseren. Daarbij ben 
je onderwijskundig sterk en in staat om groeps-
leerkrachten hun leeropbrengsten kritisch te laten 
analyseren en daardoor professioneel te laten 
groeien. Je hebt zowel oog voor het welbevinden als 
het functioneren van leerkrachten. Je bent in staat 
om leerkrachten hun professionele talenten te laten 
ontdekken en te benutten.

FUNCTIE-EISEN
– HBO/Academisch werk- en denkniveau
– Een geregistreerd schoolleider met enige jaren  
 ervaring

REAGEREN
Wil je meer weten over deze mooie functie? Kijk dan 
naar de volledige profielschets op de website  
www.kpoa.nl onder het kopje “werken bij”. 
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