
                                

 

De enige echte fout is nooit zeggen: “Goed gedaan”!  

Openbare Basisschool De Koempoelan zoekt een directeur (0,8 tot 1,0 fte) 

De Koempoelan is de oudste basisschool van de Weidevenne, Purmerend. Wij geven onze 

leerlingen en medewerkers elke dag een nieuwe kans om te leren en erachter te komen 

waar ze goed in zijn. Daarom zoeken we een directeur die ‘twee fout’ verkiest boven 

eenvoud. 

Waarom makkelijk doen als je kunt leren? 

Wie altijd in zijn comfortzone blijft, leert nooit iets nieuws. Op De Koempoelan nodigen we 

leerlingen uit zich te verwonderen en de wereld te ontdekken. Door fouten te maken, leren 

ze die wereld en zichzelf beter begrijpen. Aan ons de eer ze de veiligheid en het vertrouwen 

te geven dat ze daarvoor nodig hebben. We luisteren naar de leerlingen en geven ze mee 

dat ze dromen en doelen kunnen bereiken met lef en nieuwsgierigheid. Wat die dromen en 

doelen ook zijn. Want ieder kind mag op De Koempoelan zijn wie die is.  

En wie ben jij? 

Jij bent een directeur die begrijpt dat een fout het beste is dat een mens kan overkomen. Je 

onderschrijft onze visie op leren en bent in staat de ingezette koers voort te zetten. Je weet 

die daarnaast te vertalen naar de organisatie. Je motiveert en inspireert met je 

enthousiasme, maar ook met je begrip als het even niet zo lekker gaat. Dat betekent niet dat 

je snel tevreden bent. Je hebt hoge verwachtingen van het team en weet uit iedereen het 

beste te halen. Je stelt heldere doelen en de kaders waarbinnen iedereen goed tot zijn recht 

komt.  

Hoe doe je dat? 

Met dezelfde moed, nieuwsgierigheid en het vertrouwen dat we onze leerlingen willen 

geven. Wie achter zijn bureau blijft, komt nergens. Je bent zichtbaar en je hebt oog en oor 

voor wat speelt. Daarover blijf je in gesprek. Zorg staat hoog op je agenda en dus overleg je 

met IB’er en docenten over wat er nodig is. Daarnaast ben je de verbindende link tussen 

team en bestuur. Je bent een teamspeler. Koempoelan betekent niet voor niets 

samenkomst. Alleen door goed overleg kunnen we de leerlingen bieden wat ze verdienen.  

Van solliciteren kun je leren 

De Koempoelan is een lerende organisatie. Wij zoeken een directeur die elke dag opnieuw 

de kans wil pakken beter te worden in wat we doen. Daar help je jezelf, ons én onze 

leerlingen verder mee. Nieuwsgierig geworden? Stuur je sollicitatie dan voor 26 maart naar 

Jeanine Timmerman via sollicitaties@opspoor.nl o.v.v vacature directeur De Koempoelan. 

Voor vragen: 0299-820900 (doorkiesnummer -1-).  
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