
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur  
De Skutslús & De Klinkert 

Nije Gaast is een overkoepelend bestuur 
van 10 scholen voor basisonderwijs met 
ambitieuze plannen. De scholen liggen in 
het gebied tussen Sloten en Workum, 
rondom en in de nabijheid van het 
IJsselmeer. De organisatie kenmerkt zich 
door verbondenheid, betrokken 
personeelsleden, professionaliteit en 
korte lijnen. Stichting Nije Gaast streeft 
naar inclusiever onderwijs en ziet de 
meerwaarde van diversiteit in haar 
organisatie. 
 
 
 

 
 
CBS De Skutslús (60 leerlingen) is een 
kleine school middenin Stavoren. Een 
schutsluis maakt het voor schepen 
mogelijk om zich van het ene water naar 
het andere water te verplaatsen. Als de 
deuren gesloten zijn, bevindt het schip 
zich in veilig vaarwater. Zo is het ook op 
CBS De Skutslús in Stavoren! Wij vinden 
het belangrijk dat uw kind zich veilig en op 
zijn gemak voelt op onze school. 
Veiligheid is immers een belangrijke 
voorwaarde voor een optimale 
ontwikkeling!   
www.nijegaast.nl/deskutslus 
 

 
Op CBS De Klinkert in Sloten bouwen wij 
samen met u en uw kind aan een fijne, 
veilige omgeving waar uw kind alle 
kansen krijgt om die unieke persoonlijke 
‘aardigheden’ te ontdekken. Wij willen 
graag dat uw kind na acht jaar met plezier 
terugdenkt aan het samen spelen, het 
leren en de omgang met elkaar. 
Openheid, respect en veiligheid vinden 
wij erg belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd 
dat kinderen zich het beste ontwikkelen 
als zij zich veilig voelen! 
www.nijegaast.nl/deklinkert 

Stichting Nije Gaast zoekt met ingang van het schooljaar 2023 – 2024  
 

DIRECTEUR  voor 
CBS De Skutslús & CBS De Klinkert 

 

Voor al onze directeuren zijn de vijf basiscompetenties uit het 
schoolleidersregister van toepassing. Deze competenties bieden een goede basis 
voor kwaliteit van onderwijs. De competenties zijn:   

• visiegestuurd werken; 

• in relatie staan tot de omgeving; 

• vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit onderwijskundige 
gerichtheid; 

• hanteren van strategieën t.b.v. samenwerken, leren en onderzoeken op 
alle niveaus; 

• hogere orde denken. 
Wij gaan er vanuit dat de nieuwe directeur deze competenties beheerst en in het 
dagelijks werk laat zien.  
 
Naast deze competenties is, met inbreng van beide teams en MR-en, een 
aanvullend profiel opgesteld. Beide scholen hebben een betrokken, enthousiast 
team en willen graag verder groeien in de opgaande lijn.  
 

Hiervoor is een enthousiaste directeur nodig die:   

• constructief werkt vanuit verbinding, veiligheid en vertrouwen;  

• vanuit een heldere visie de komende jaren (duurzaam) verder kan 
bouwen aan de onderwijskundige ontwikkeling van het team;  

• beschikt over een positief,  open en transparante houding naar het team, 
de ouders en de kinderen; 

• een leven lang leren omarmt; voor zichzelf, het team en de kinderen; 

• meedenkt en werkt op stichtingsniveau, zoals actief deelnemen aan het 
managementoverleg van Nije Gaast 

• betrokken is bij de ouders, kinderen en samenleving van Sloten en 
Stavoren en daarin (mede) het gezicht van de school wil zijn.    

 

Wat verwachten wij van jou? 

Voor deze prachtige functie zoeken wij een collega die bij voorkeur beschikt over 
het diploma schoolleider vakbekwaam en/of een passende masteropleiding. Je 
hebt goede contactuele eigenschappen die je in staat stellen het team, de 
kinderen en de ouders te enthousiasmeren en te stimuleren. Uiteraard 
onderschrijf je de visie van Nije Gaast als het gaat om onderwijs, kwaliteit en IKC 
ontwikkeling en sta je open voor de Friese cultuur op beide scholen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nijegaast.nl/deskutslus


 
 
 
 
 
 

Directeur  
De Skutslús & De Klinkert 
 

We starten met een jaarcontract van ± 0.8 fte in schaal D12 en als het van beide 
kanten goed bevalt volgt een vaste baan. Goed werkgeverschap, welbevinden,  
vitaliteit en permanent ontwikkelen staan bij ons centraal, zo zijn er volop 
opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.  
Alle overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Primair Onderwijs.  
 
 
Heb je belangstelling?  
Wil je meer weten? Gerlotte Majoor, bestuurder, kan je meer vertellen over de 
inhoud van de functie, Marjolijn de Kok (HR adviseur) kan je informatie geven 
over werken bij Nije Gaast en de sollicitatieprocedure.   
 
Je kan hen bereiken op:  
Gerlotte: secretariaat@nijegaast of 0514-602843; 
Marjolijn: humanresource@nijegaast.nl of 06-52314875.  
 
Als je voor deze mooie loopbaanstap in aanmerking wil komen dan ontvangen wij 
graag je motivatiebrief waarin je duidelijk omschrijft waarom jij onze directeur in 
Sloten en Stavoren wil zijn. Wij ontvangen deze brief met je CV graag uiterlijk 27 
maart 2023 op vacature@nijegaast.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure.  
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