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Heb jij hart voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften? 

Zie jij het als een mooie uitdaging om onze huidige visie samen met het team verder te ontwikkelen?  

Wil jij leiding geven aan een deskundig en bevlogen team? 

Ben jij die besluitvaardige, daadkrachtige, communicatief sterke directeur die wij zoeken?  

Lees dan verder en solliciteer!

PCPO Rijssen heeft ruim 1800  

leerlingen en meer dan 200  

personeelsleden, verdeeld over  

6 basisscholen en een speciale 

school voor basisonderwijs. 

Onze bron is de Bijbel als Woord  

van God, als grondslag en richtsnoer 

voor ons leven. 

Wij willen werken vanuit een 

identiteit die beleefd en gedeeld 

wordt vanuit het hart, overgedragen  

vanuit het hoofd en uitgedragen in 

ons handelen.

Van personeelsleden verwachten 

we daarom dat zij een persoonlijke 

relatie hebben met God door het 

volbrachte werk van Jezus 

Christus en van harte meeleven in 

een kerkelijke gemeente.

Functieprofiel  
directeur SBO  

Elimschool  
Rijssen

Je treedt op een open en positieve manier het team 
tegemoet en biedt heldere kaders binnen professionele 
autonomie. 
 
Je formuleert met het team duidelijke doelstellingen en 
kaders, waarbinnen ruimte voor (team)ontwikkeling wordt 
geboden. Je verduidelijkt in het team de verwachtingen. 
Je houdt zichtbaar de verbinding met het proces, je team, 
de kinderen. 

Je bent open en toegankelijk voor ouders en toont je 
betrokkenheid. 

De Elimschool is een school voor speciaal basisonderwijs.  
Gesitueerd in Rijssen aan de Weijerd, een unieke plek in  
Twente. De Elimschool is onderdeel van PCPO Rijssen, een 
scholenvereniging van 6 reguliere basisscholen en  
1 SBO-school. 

Meer informatie over de Elimschool vind je op: 
www.elimschoolrijssen.nl.  
Wanneer je vragen hebt over de functie kun je 
contact opnemen met de heer E.I.F. (Frans) Nawijn, 
directeur-bestuurder, tel. 06-20034551.

Mail je C.V. en motivatiebrief voor 29 juni a.s. naar 
info@pcporijssen.nl

Wat ga je doen?

Waar ga jij werken?

Meer informatie

Waaraan moet je voldoen om directeur  
te worden van de Elimschool?

• Met hart en ziel willen werken in het Protestants Christelijk 
onderwijs.

• Meelevend en betrokken lid zijn van een kerkelijke gemeente.
• Leidinggevende ervaring hebben in het (speciaal)  

basisonderwijs.
• Opleiding tot schoolleider hebben afgerond.
• De positie van de Elimschool wil je blijven verstevigen  

in de regio.
• Als verbindend schoolleider wil je de verschillende  

competenties binnen het team zien en versterken.
• Je bent pro-actief in het onderzoeken van kansen en  

ontwikkelingen binnen passend onderwijs, specifiek gericht 
op onze SBO.  
Samen met 6 andere schooldirecteuren vorm je het  
directieteam van PCPO Rijssen en heb je een actieve rol  
binnen het samenwerkingsverband. 

• Je kunt probleemoplossend denken, waarbij je hoofd -en 
bijzaken kunt onderscheiden en de grote lijnen kunt  
bewaken en verbinden.

• Je bent in staat om de visie van de Elimschool verder te  
ontwikkelen op basis van huidige veranderingen in  
aanmelding en populatie.
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Wij bieden jou een uitdagende baan als directeur op een 
SBO-school met een belangrijke functie voor kinderen in 
de regio.

Er staat een deskundig, betrokken en flexibel team klaar, 
bestaande uit 14 leerkrachten, vijf onderwijsassistenten, 
een administratieve kracht, een conciërge, een logo- 
pediste, een PMT’er, 2 IB‘ers, een fysiotherapeute, een 
orthopedagoog en een assistente.  Daarnaast werken we 
met betrokken facilitair medewerkers.

Alle medewerkers vormen vanuit hun eigen expertise 
waardevolle schakels in het hele schoolsysteem. 

Het team is gedreven om samen met jou te werken aan 
een veilige omgeving met optimale ontwikkelkansen voor 
alle leerlingen.  

De functie is ingeschaald in schaal D13 van de CAO-PO 
met werktijdfactor 1.0; Als je voorkeur hebt voor een  
andere wtf. tussen 0.6-1.0 dan nodigen we je ook van 
harte uit om te solliciteren!

Wat bieden we jou?
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