
 
 
 

 
 

Onze stichting heeft: 
20 basisscholen 

1 school voor speciaal basisonderwijs 
2 scholen voortgezet onderwijs 

5000 leerlingen 
 500 medewerkers 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze, betrokken 
DIRECTEUR  

voor het Dalton Kindcentrum ‘Onder de Wieken’ 
 te Nieuw-Beijerland 

 
 

Omschrijving van het IKC Onder de Wieken 
Onder de Wieken is een openbare Daltonbasisschool in Nieuw-Beijerland met 

ongeveer 120 leerlingen. Het motto is ‘Voor het geluk van ieder kind’. Sinds 
2018 is in het schoolgebouw ook een kinderopvang van De Hoeksche School 
gehuisvest. Onlangs is het gebouw prachtig gerenoveerd. Onder de Wieken 

beschikt tevens over een uitdagend ‘Gezond Schoolplein’. 

 
 

De functie in het kort: 
U geeft integraal leiding aan de school en bent medeverantwoordelijk voor de 

kinderopvang. Uw taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd in het managementstatuut. U neemt deel aan het directeurenberaad 

en praat zodoende mee over het beleid van de stichting.   

 
 

Dit zoeken wij: 
U hebt oog voor de verschillende behoeften en achtergronden van grote en 

kleine mensen en bent empathisch en communicatief ingesteld. U beschikt over 
een heldere visie op onderwijs, kwaliteitszorg en opvoeding en bent in staat 

nader vorm te geven aan het Daltononderwijs op de school en de 
Daltonprincipes te vertalen naar de kinderopvang. U bent een teamspeler, 

vaardig in het samen ontwikkelen en implementeren van strategisch beleid. 
Kortom; U bent een echte verbinder. U beschikt over een onderwijsbevoegdheid 

voor het primair onderwijs, het certificaat Daltononderwijs en een afgeronde 
schoolleidersopleiding (of bereidheid die te volgen). 

 
 

Wij bieden u: 

 Een uitdagende baan op een aantrekkelijke, groeiende school met  
een betrokken en hecht team 

 Goede begeleiding en diverse ontplooiingsmogelijkheden 

 Een salaris conform CAO-PO 

 Een aanstelling per 1 februari 2020 met een omvang van  
0,8 - 1,0 (in overleg)  

 
 

Voor meer informatie: 

 Dhr. L.J. van Heeren, bestuurder De Hoeksche School, 078-6295999 

 Mevr. I. Monnee, directeur odbs Onder de Wieken, 0186-692208 

 
 

Sollicitatieprocedure: 

 Stuur uw sollicitatiebrief met CV vóór 28 oktober 2019 naar  
De Hoeksche School, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek  
of mail: sollicitatie@dehoekscheschool.nl  

 De eerste gespreksronde vindt plaats op 5 november a.s.  
(tussen 17.00 en 22.00 uur) in het bestuurskantoor te Puttershoek 

 Het tweede gesprek vindt plaats op 12 november a.s. in de school 

 Het derde gesprek en bezoek door de bac aan uw huidige school  
en ontwikkelassessment: in overleg. 

 
 

In het kader van de sollicitatieprocedure worden persoonsgegevens van de kandidaten verwerkt, zoals contactgegevens en andere 
gegevens die zijn vermeld in de sollicitatiebrief en het cv. Deze gegevens worden uitsluitend door de daarvoor aangewezen personen 
verwerkt ter beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat en om contact met de kandidaat te leggen. Voor meer informatie 
verwijzen wij naar het privacybeleid van de stichting op onze website.  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet 
op prijs. 
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