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Wil jij werken op een echte wijkschool die met haar diverse leerlingpopulatie een mooie afspiegeling is van de 
maatschappij?  

 
Heb jij ervaring in en hart voor het onderwijs? 

 
Werk jij graag samen met betrokken collega’s? 

 
Zoek jij een leidinggevende functie voor 0,6 fte? 

 
 
 
Obs de Tweemaster in Capelle aan den IJssel zoekt met ingang van het schooljaar 2022-2023 een 
 

adjunct-directeur 
 
die samen met de directeur leiding wil geven aan de school.  
 
 
Ontdek, leer en maak plezier! 
Openbare basisschool de Tweemaster is een veilige wijkschool, die door de aandacht voor leerlingen en focus op 
kwaliteit ook leerlingen uit andere wijken van Capelle trekt. De school werkt vanuit de missie ‘Ontdek, leer en 
maak plezier!’. Gezelligheid en zorgzaamheid naar en voor elkaar typeren het team. Samen de schouders eronder.  
 
De Tweemaster heeft ruim 400 leerlingen in 16 groepen en is ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem met 
een continurooster. Met de organisatie IJsselkids worden praktische zaken afgestemd met betrekking tot de 
doorgaande lijn naar de basisschool, op het gebied van de peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang.  
 
Obs de Tweemaster is onderdeel van BLICK op onderwijs (BLICK staat voor Boeiend Leren In Capelle en Krimpen 
aan den IJssel) met 10 scholen: 8 openbare basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor 
voortgezet onderwijs. Binnen BLICK wordt gewerkt vanuit het ideaal ‘Boeiend leren voor nu en de toekomst!’. Dit 
ideaal wordt ondersteund door de zes kernwaarden boeiend onderwijs, veerkracht, eigenaarschap, vakmanschap, 
jezelf leren kennen en samen, leren van en met elkaar.  
 
 
Wat vragen we van je? 
De directeur van de school is sinds januari 2022 werkzaam op de Tweemaster. Samen kijken jullie naar de invulling 
van de rol van adjunct-directeur. Er is veel ruimte voor eigen invulling, zelfstandigheid en initiatief. Je houdt je 
bezig met het ondersteunen van de IB-ers bij het versterken van de zorg en het zicht op ontwikkeling, samen met 
de directeur leiding geven aan de collega’s, in gesprek zijn met ouders, zichtbaar zijn in de school, ook voor de 
kinderen. Samenwerken met externe instanties hoort ook bij de taken. Het is hierbij belangrijk dat je de mensen 
echt wil leren kennen en wilt werken in een fijne sfeer.  
 
Actuele onderwijservaring is een vereiste, net als wat bredere ervaring in het primair onderwijs dan alleen als 
leerkracht. We bouwen graag verder op je ervaring in een rol als bijvoorbeeld bouwcoördinator of IB-er, waarbij je 
ervaring hebt met het voeren van gesprekken met collega’s en het geven (en ontvangen) van feedback. Ook vinden 
we het fijn als je al enige kennis hebt van leiding geven aan vernieuwings- of veranderprocessen. 
 
  

https://www.blickoponderwijs.nl/
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Van en met elkaar leren 
We zien je graag binnen komen lopen in de klassen en in gesprek gaan over wat je ziet. Meedenken met 
leerkrachten om samen het onderwijs te verbeteren. Je kunt daarbij jouw perspectief goed onderbouwen en staat 
open voor wat de ander daarvan vindt. Je staat midden in de maatschappij en bent open, sociaal en reflectief.  
 
Visie als basis 
Met de directeur volg je de ontwikkeling op de doelen waaraan gewerkt wordt. Hierbij neem je de visie van de 
school als uitgangspunt en vertaal je die met het team door naar het dagelijks handelen. Keuzes maken zodat het 
niet teveel wordt en goed borgen, zodat het niet versloft. Een van de uitdagingen op de Tweemaster is het 
versterken van de doorgaande lijn: van elkaar weten wat we doen en afstemmen.  
 
Communicatief sterk 
Als adjunct-directeur onderhoud je diverse contacten en voer je veel gesprekken. Je bent transparant en werkt 
vanuit vertrouwen. Heldere en directe communicatie past bij jou en je zorgt ervoor dat alle betrokkenen goed 
geïnformeerd worden. Overzichtelijke afspraken voor zowel individu als team, zodat het duidelijk is hoe het gaat 
op de Tweemaster.  
 
 
Praktische informatie 
Als de functie van adjunct-directeur op de Tweemaster je aanspreekt, horen wij graag van je. Het betreft een 
functie van 0,6 fte in schaal A11 conform de cao voor het primair onderwijs. We werven zowel intern als extern.  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Angela Giezen, via 06 38 07 06 65 of angela.giezen@vbent.org.  
Meer informatie over obs de Tweemaster kun je vinden op www.obsdetweemaster.nl. Op de website van BLICK 
vind je meer informatie over de stichting.  
 
We vragen je rekening te houden met het volgende tijdpad. Op woensdag 13 april houden we (digitale) 
voorselectiegesprekken. De eerste gespreksronde is op donderdag 21 april in de ochtend en middag en de tweede 
ronde op woensdagmiddag 11 mei.   
 
We ontvangen je brief en curriculum vitae graag uiterlijk zondag 10 april via het sollicitatieformulier op vbent.org, 
ter attentie van Angela Giezen, onder vermelding van vacaturenummer 20220061.  
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