
 

   
 
 
Hoe goed pas jij bij de Martin Luther Kingschool? 
 
Wij zoeken een directeur (1 fte) 
De Martin Luther Kingschool in Purmerend is een OPSPOOR school voor 
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Onze leerlingen zijn tussen de 4 en 20 jaar oud en 
allemaal op hun eigen manier getalenteerd. Wij bieden ze onderwijs dat past. 
 
Dat vraagt om een directeur met gevoel voor mensen en verstand van zaken.  
 
Wie zijn wij? 
Onze leerlingen hebben beperkingen bij het aanleren van vaardigheden en het 
verwerven van kennis. Daarnaast hebben ze tal van mogelijkheden om zich te 
ontwikkelen. Op de Martin Luther Kingschool zijn we dagelijks minimaal 164 keer 
trots. Dat betekent iedere dag op elke leerling een keer. Een directeur die daarbij 
past waardeert mensen op wat ze kunnen.  
 
En wie ben jij? 
Wij zoeken een directeur die zich betrokken voelt bij onze doelgroep. Je hebt een 
positieve kijk op het leven en op het werk. Je bent geduldig en integer en begrijpt dat 
de dingen lang niet altijd zo gaan als je zou willen. Je bent iemand die toegankelijk is 
voor zowel de medewerkers als de leerlingen en goed kan samenwerken met alle 
verschillende partners. Een empathisch persoon, zonder door emoties te worden 
geleid. Want we zoeken een directeur die beslissingen durft te nemen, ervaring 
meeneemt en die binnen de kaders tot creatieve oplossingen komt. We zoeken 
kortom een schoolhoofd met hart voor de school 
 
Op de Martin Luther Kingschool genieten we elke dag van wat de leerlingen laten 
zien. Een directeur heeft daar net zoveel oog voor als wij. Maar hij of zij ziet ook 
welke talenten in het team aanwezig zijn en stimuleert persoonlijke ontwikkeling. Als 
directeur van de Martin Luther Kingschool durf je het verschil te maken, zowel voor 
de leerlingen als voor de medewerkers.   
 
Solliciteren? 
Ben jij de directeur die past? Stuur je sollicitatie dan aan 
jeanine.timmerman@opspoor.nl o.v.v vacature directeur Martin Luther Kingschool. 
Voor vragen: 0299-820919. 


