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Ben jij de persoon die ervoor zorgt dat onze 
leerkrachten met een glimlach voor de klas staan? 
Solliciteer dan op onze vacature voor directeur. 
We zoeken een directeur die kan starten per 
1 augustus 2021 of zoveel eerder indien mogelijk.

De baan
Als directeur ben je het boegbeeld van christelijke 
basisschool de Wendakker in de wijk Stadshagen. 
Samen met het team geef je vorm aan het onderwijs 
van onze leerlingen. De Wendakker is één van 
de weinige scholen in Zwolle die werkt met fase-
onderwijs. Het onderwijs kenmerkt zich onder 
andere door coöperatief leren en een sterk cultuur-
profiel. Hierin is De Wendakker onderscheidend 
met onder andere een uitgebreide muziekinstru-
mentenbank, AMV-lessen en veel aandacht voor 
creatieve vakken en drama. Je brengt als directeur 
rust en stabiliteit in de school. Jouw manier van 
leidinggeven kenmerkt zich door betrokkenheid, 
heldere communicatie en transparantie. Je werkt 
nauw samen met de directeur van de Kopakker,  
onderdeel van de Wendakker.

Vivente: Betekenisvol • Bekwaam • Betrokken 
In elke wijk van Zwolle bieden de scholen van 
Vivente ‘Krachtig en prachtig’ onderwijs aan. We 
werken op al onze scholen samen met deskundige 
partners die voor- en naschoolse opvang verzorgen. 
Vivente staat voor hoogwaardig christelijk basis-
onderwijs. Dat doen wij met bekwame medewerkers 
en vanuit betrokkenheid op de maatschappij en 
de samenleving. We willen de kinderen kennis 
bij brengen en ze helpen bij het opgroeien tot 
verantwoordelijke medeburgers. Aandacht voor 
elkaar, de maatschappij en een duurzame wereld, 
zijn daarin voor ons kenmerkend.  

Wat heb je nodig om deze functie uit te voeren? 
•  Een duidelijke visie op onderwijs; hoe help je 

ons verder in de ontwikkeling van onze school. 
We willen doorgaan met bouwen aan wat de 
afgelopen periode is neergezet en samen kijken op 
welke punten we ons kunnen door ontwikkelen.

•  Je kunt makkelijk schakelen tussen strategisch-, 
tactisch- en operationeel niveau, dat is nodig 
omdat het soms allemaal op één dag van je 
gevraagd wordt. 

•  Heldere communicatieve vaardigheden, zowel 
schriftelijk als in gesprekken met leerkrachten 

  en ouders, maar ook met de bestuurder en andere 
directeuren. 

•  Je kunt een prettige-, professionele- en waar nodig 
zakelijke werksfeer realiseren. Je geeft grenzen 
aan en zo nodig toon je daadkracht, in werk en 
handelen. 

•  Je zorgt voor verbinding en een goede werkrelatie 
met alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de 
school.

 
Waarom zou je voor ons kiezen 
•  We bieden een veelzijdige baan waar je een 

belangrijke bijdrage kunt leveren aan christelijk 
onderwijs in Zwolle. 

•  Onze werksfeer kenmerkt zich door collegialiteit, 
respect en transparantie. We zijn trots op ons 
werk! 

•  We bieden een marktconform salaris. Deze functie 
kent een maximum salaris van € 5.527,- bruto per 
maand.  Jouw inschaling gebeurt aan de hand van 
je opleiding en ervaring die relevant is voor de 
functie.  

Hoe komen we met jou in contact 
Mail je cv en een bondige motivatie waarom we 
juist met jou verder zouden moeten voor 31 januari 
2021 naar: pz@vivente.nu. De eerste gesprekken 
staan gepland voor 9 en 15 februari 2021. 
Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op 
met Arend Eilander (voorzitter college van bestuur): 
arend.eilander@vivente.nu. 

Acquisitie naar 
aanleiding van deze 
vacature wordt niet 

op prijs gesteld.

DIRECTEUR 
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