
 

 

 

Basisschool De Wilde Wingerd in de wijk Bloemstede in Maarssenbroek is een kleinschalige katholieke 

basisschool met ruim 200 leerlingen. Door de prettige grootte van de school is er ruimschoots aandacht 

en tijd om elkaar te ontmoeten in een veilige en plezierige omgeving. Op De Wilde Wingerd wordt 

betekenisvol en eigentijds onderwijs gegeven  wat kinderen voorbereidt op de wereld van nu en morgen. 

De kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en samenwerken zijn zichtbaar en voelbaar in de school. 

Het enthousiaste en betrokken team werkt nauw samen in een open en plezierig klimaat aan de verdere 

vormgeving van passend onderwijs. 

De Wilde Wingerd maakt samen met 3 andere basisscholen onderdeel uit van Scholenstichting Pastoor 

Ariëns. Het motto van de stichting is ‘Uitblinken in jezelf zijn, of anders gezegd: ‘buitengewoon zichzelf.’ 

De stichting wil kinderen en medewerkers stimuleren om zichzelf te ontdekken, om talenten te ontwikkelen 

en zo het beste van zichzelf te laten zien.  

 

Voor De Wilde Wingerd zoeken wij een:  

 

Directeur (0,8 – 1,0 fte) 

‘doelgerichte en bevlogen uitblinker’ 

  

Als onze nieuwe directeur heb jij een duidelijke visie die aansluit bij de onderwijskundige ontwikkelingen 

(o.a. eigenaarschap en sociaal-emotionele ontwikkeling) van de school en de stichting. Door jouw kennis 

en weet van onderwijsvernieuwingen, weet je het team te inspireren om in gezamenlijkheid het onderwijs 

verder vorm te geven. Je neemt hierin duidelijk leiding en biedt een heldere structuur. Je weet met jouw 

enthousiasme de kwaliteiten van het team optimaal te benutten en werkt vanuit vertrouwen samen met 

het team. Je bent duidelijk in je communicatie en weet het team hierin mee te nemen. Als directeur van 

de school ben je zichtbaar en aanspreekbaar voor het team, ouders en leerlingen.  

 

Wij zoeken een directeur die: 

• visie heeft en aansluit bij de onderwijskundige ontwikkelingen van de school en de stichting; 

• verbinding maakt met het team, de ouders en de leerlingen, maar ook actief betrokken is 

bij de omgeving van de school;  

• de identiteit van de school samen met het team verder vorm en inhoud geeft; 

• een klimaat neerzet waarin team, leerlingen en ouders zich gewaardeerd en gekend voelen; 

• inspireert, motiveert, humor en relativeringsvermogen heeft;  

• kan reflecteren op eigen functioneren; 

• ervaring heeft in leiding geven en leiderschap kan delen door medewerkers in hun kracht te 

zetten. 

 

Wij bieden: 

• een enthousiast, bevlogen en empathisch team en een fijne stichting om in te werken; 

• een inspirerende en uitdagende werkomgeving; 

• een stichting met korte lijnen en prettige samenwerking; 

• salariëring volgens CAO PO, schaal D12. 

 

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van deze oproep 

vragen of interesse bel dan vrijblijvend met Jan-Willem Korlaar (adviseur werving) op 06 – 21510406. 

Reageren is mogelijk t/m 27 januari via de sollicitatiepagina op de website van Het Onderwijsbureau BV. 

Voorgesprekken vinden plaats in week 6, gesprekken met de sollicitatiecommissie volgen in week 7 en 8. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 


