
Vacature
Directeur  (32-40 uur)

Enthousiast geworden?!

Wat vragen wij:
• leiding- en lesgevende ervaring in het basisonderwijs;
• een afgeronde schoolleidersopleiding PO;  
• dat u veel waarde hecht aan kwaliteitszorg en dit effectief kunt 

uitwerken; 
• dat u de school presenteert en vertegenwoordigt bij externe 

contacten; 
• dat u het schoolbeleid op efficiënte wijze en in samenspraak met 

het team ontwikkelt en implementeert; 
• dat u communicatief sterk bent; 
• dat u stelling durft te nemen en weet om te gaan met kritiek en 

weerstand; 
• dat u toegankelijk, gedreven en empathisch bent.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Mart 

Hagenaars (beleidsmedewerker p&o) op telefoonnummer 0118 - 65 02 32 . 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u per mail vóór 16 juli 2022 richten 

aan René van der Waal (CvB), via personeelszaken@onzewijs.nl.

Gesprekken met kandidaten worden gepland op 21 juli 2022 in de avond. Op deze 

vacature is de CAO PO van toepassing.  

Louise de Coligny
Kindcentrum aan zee

Onderdeel van Onze Wijs

Onze Wijs biedt:
• een organisatie in ontwikkeling met veel ruimte voor professionele 

inbreng;

• individuele ontwikkelingsmogelijkheden;

• enthousiaste en professionele collega’s;

• een tijdelijk dienstverband voor 12 maanden met uitzicht op een vast 

dienstverband;

• salaris naar schaal D11/D12 (afhankelijk van ervaring) van de cao 

primair onderwijs;

• aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Louise de Coligny school zoekt per 1 augustus 2022 een Directeur (32-40 uur).

De persoon die wij zoeken kiest bewust voor christelijk onderwijs en is in staat om een optimaal pedagogisch didac-
tisch klimaat vorm te geven. U inspireert en stimuleert, u benut kwaliteiten van medewerkers en versterkt hierdoor de 
teamontwikkeling. U bent gezamenlijk, met de bestuurder en collega directeuren, verantwoordelijk voor het toekomst-
bestendig maken en houden van stichting Onze Wijs en u werkt daarbij samen met andere scholen binnen de stichting.


