
 
Eigenschappen directeur SBO volgens personeel, ouders en kinderen 
 
Personeel; 

 Je staat met hart en ziel op de werkvloer binnen de school. 
 Je past bij ons als je positief kritisch kunt en durft te kijken naar jezelf, onze school, 

het team. 
 Je bent een menselijke manager met open houding en inlevingsvermogen. Je geeft 

ruimte, maar kunt ook grenzen stellen, durft personeel aan te spreken op hun gedrag. 
 Communicatie is je kracht, zowel naar kinderen als naar ouders en collega’s. 
 Je denkt in mogelijkheden en bent flexibel in het bedenken van oplossingen. Je bent 

een goede organisator, kunt coördineren, inspireren en controleren om zo het beste 
uit het team en uit jezelf te halen. 

 Je hebt oog voor en deskundigheid m.b.t. de speciale positie en taakstelling die een 
SBO school binnen een samenwerkingsverband heeft. Hierbij is van groot belang dat 
de eigen doelstellingen, schoolidentiteit en pedagogisch didactisch klimaat van de 
school bewaakt wordt. 

 Je hebt oog voor de heersende werkdruk en kunt ervoor zorgen dat er blijde, 
tevreden en ontspannen leerkrachten voor de groep staan. Signalen van leerkrachten 
worden serieus genomen, want in de klas gebeurt het. 

 
Ouders; 

 Je kunt de kwaliteit van onderwijs en een veilig schoolklimaat waarborgen. 
 Je communiceert open, duidelijk en tijdig naar ouders. 
 Je bent eenvoudig bereikbaar/ aanspreekbaar voor ouders en kinderen. 
 Je bent flexibel waar mogelijk. 
 Je denkt mee voor oplossingen bij problemen/ uitdagingen. 
 Je werkt goed samen met de ouderraad. 

Elke ouder wil natuurlijk dat  zijn of haar kind de aandacht krijgt die hij of zij verdient op de 
basisschool. Ieder kind is uniek en dat geldt zeker voor onze kinderen op De Vlinderboom. 
Zij zijn niet alleen uniek maar ook bijzonder. Speciale kinderen die op De Vlinderboom een 
plek vinden en tot bloei komen. Dit kan alleen als onze kinderen de specifieke aandacht en 
zorg krijgen die ze verdienen. In de manier van lesgeven, in de structuur van de klas of in 
ondersteunende materialen. 
De ideale nieuwe directeur van De Vlinderboom heeft intrinsiek die aandacht voor onze 
speciale kinderen. Hij of zij weet wat de uitdagingen zijn voor het kind en voor ons als 
ouders. De directeur weet hoe hij of zij het team kan ondersteunen. Zodat zij in staat zijn 
door te gaan met dat te doen waar ze goed in zijn: zorgen dat onze kinderen tot bloei komen. 
  
Kinderen; 

 Hij moet goed overal rondlopen en pleinwacht houden. 
 Als er een juf of meester ziek is dan gaat hij dat oplossen: goede invallers regelen. Hij 

gaat dan naar de klassen om  goed te vertellen of de kinderen opgedeeld worden of 
niet. 

 Als kinderen niet luisteren dan gaat hij met de kinderen praten. 
 Hij moet de beste zijn! 
 Hij moet niet te lief zijn: bijvoorbeeld als een kind raar doet moet hij niet te lief zijn 

maar duidelijk zijn. 



 Dat hij dingen voor school koopt: bijvoorbeeld wisbordjes, goede chromebooks, 
goede digiborden en zelfs computers en goede stoelen en tafels. 

 Dat hij iedereen in de school goed kent en ook onze namen. 
 Als er iets in de taxi’s gebeurt moet hij het goed oplossen.  
 Die goed naar kinderen kan luisteren. 
 Die ruzies kan doornemen met kinderen en ruzies kan oplossen.  
 Die voor de klas kan staan als er te weinig leraren zijn. 
 Een aardige maar ook strenge directeur.  
 Een grappige en lieve directeur.  
 Dat je nog mag stoeien.  
 Eentje die de juffen en meesters genoeg geld geeft.  
 Een slimme directeur.  
 Een directeur die alles voor de kinderen over heeft.  
 Een directeur met EHBO.  

 

 


