
 

 
 

Stichting De Hoeksche School is 
verantwoordelijk voor het openbaar 

primair en voortgezet onderwijs in de 
Hoeksche Waard. Wij hebben twintig 
basisscholen, één school voor speciaal 
basisonderwijs en twee scholen voor 

voortgezet onderwijs met in totaal 5000 
leerlingen en 500 medewerkers. 

 

 
 

Het Hoeksch Lyceum is een  
scholengemeenschap in Oud-Beijerland 

met de leerwegen:  
mavo, havo, atheneum en gymnasium 

 

 
 

Het Hoeksch Lyceum biedt veel extra’s, 
zodat de leerlingen al hun talenten bij ons 

optimaal kunnen ontwikkelen. Enkele 
voorbeelden: International Business 

College, econasium, sportklas, kunstklas, 
ICT-scienceklas, Cambridge Engels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons motto: Talent, Ambitie, Succes 
 
 

Stichting De Hoeksche School is op zoek naar 
 

een inspirerende, ambitieuze 

teamleider VWO (klas 3 t/m 6) 

voor het Hoeksch Lyceum te Oud-Beijerland 
met ingang van: zo spoedig mogelijk 

 
Het Hoeksch Lyceum is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en 
gymnasium met 1200 leerlingen. Het motto is: ‘Talent, Ambitie, Succes’.  
 

 
 

Voor de functie geldt: 

 U bent lid van het managementteam en ontwikkelt mede het schoolbeleid.  

 U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolbeleid in uw leerweg. 

 U ontwikkelt met uw team beleid voor uw leerweg en realiseert de doelen. 

 U geeft leiding aan uw docententeam; U voert POP-gesprekken, 
functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. 

 U bent verantwoordelijk voor de leerlingen en de leeropbrengsten.  

 U bent het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. 

 U verzorgt enkele lessen per week, bij een werktijdfactor 1,00. 
 

 
 

Wat brengt u mee: 

 Aantoonbaar leidinggevende capaciteiten  

 Een heldere visie op onderwijs, kwaliteitszorg en opvoeding  

 Sterke communicatieve en sociale vaardigheden 

 Inspiratie, ambitie en besluitvaardigheid 

 Een ondernemende instelling en gevoel voor klanttevredenheid 

 Een 1e graad bevoegdheid en leservaring in het vwo 

 Een afgeronde (middenmanagement)opleiding, dan wel bereidheid die te volgen  

 U denkt in oplossingen en beschikt over analytisch vermogen en helicopterview 
 

 
 

Wij bieden: 

 Een leidinggevende functie op een groeiende school  

 Goede begeleiding en diverse ontplooiingsmogelijkheden 

 Een salaris conform de CAO-VO (schaal 12) 

 Een constructieve, warme leer- en werkomgeving 
 

 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:  

 Mevrouw drs. R.M. Valkenborg, rector Hoeksch Lyceum, 
telefoon: 0186 - 61 75 22 of r.valkenborg@hoekschlyceum.nl 

 De heer L.J. van Heeren, voorzitter college van bestuur De Hoeksche School, 
       telefoon 06 - 5168 1289 of l.vanheeren@dehoekscheschool.nl  
 

 
 

De sollicitatie: 
Stuur uw sollicitatie met cv voor 1 oktober 2019 naar:  

 Bestuurskantoor ‘De Hoeksche School’, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek  
t.a.v. de heer L.J. van Heeren, of mail naar sollicitatie@dehoekscheschool.nl  

 De eerste gespreksronde vindt plaats in het bestuurskantoor te Puttershoek op 
woensdag 9 oktober a.s. tussen 17.00 en 20.00 uur 

 De tweede gespreksronde vindt plaats in Het Hoeksch Lyceum op maandag 14 
oktober a.s. (ochtend of middag). Wij laten u tevens ‘de school in bedrijf’ zien.   

 In de derde ronde brengt de benoemingsadviescommissie een bezoek aan uw 
school op woensdagochtend 16 oktober of donderdagochtend 17 oktober.  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. 
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