
Wij zijn per 1 september a.s. op zoek naar een energieke en betrokken 

 

Directeur 
voor de obs ’t Kraaienest in Piershil 

 
‘t Kraaienest is een openbare basisschool in het dorp Piershil. De school 
heeft circa 50 leerlingen, verdeeld over 4 groepen. Het motto van de 
school is: ‘OBS ’t Kraaienest, een school met PIT!’. Onze kernwaarden: netjes, 
aardig en rustig vormen de basis onder het uitstekende pedagogisch  
klimaat van de school. ‘t Kraaienest is gehuisvest in een volledig  
gerenoveerd, ruim gebouw en ligt in een groene, landelijke omgeving.  
 
Wij vragen: 
•      Goede leidinggevende, sociale en communicatieve vaardigheden. 
•      Een heldere visie op onderwijs, kwaliteitszorg en opvoeding. 
•      Vaardigheid in strategische beleidsontwikkeling. 
•      Een onderwijsbevoegdheid primair onderwijs en een schoolleiders- 
      diploma. 
 
Wij bieden: 
•      Een uitdagende baan op een aantrekkelijke school met een betrokken 

en hecht team 
•      Salarisschaal D11 
•      Een aanstelling met een omvang van 0,8 – 1,0 
 
Meer informatie: 
De uitgebreide vacature en achtergrondinformatie is online te vinden op 
www.dehoekscheschool.nl/vacatures.  
Stuur uw sollicitatie met cv vóór 8 juli 2020 naar: 
Bestuurskantoor De Hoeksche School, t.a.v. de heer L.J. van Heeren,  
Biezenvijver 5,  3297 GK Puttershoek of sollicitatie@dehoekscheschool.nl 

de mooiste tijd van je leven! 
kinderopvang  peuterspeelzaal   
basisonderwijs  voortgezet onderwijs 
 
In het kader van de sollicitatieprocedure worden persoonsgegevens van de kandidaten verwerkt, zoals contactgege-
vens 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 privacy beleid van de stichting op onze website.  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. 



 

 

 

Stichting De Hoeksche School verzorgt openbaar basis- en voortgezet onderwijs in de 

Hoeksche Waard. Wij hebben 20 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 

scholen voor voortgezet onderwijs met meer dan 5000 leerlingen en ruim 500 

medewerkers.  

 

Stichting De Hoeksche School Onderwijs werkt nauw samen met Stichting De Hoeksche 

School Kinderopvang aan de realisatie van integrale kindcentra voor kinderen van 0-13 jaar.  

 

Het motto van De Hoeksche School is:  

 

 

 

Aanvullende informatie bij de vacature directeur obs ‘t Kraaienest 

De school in het kort: 
Onze school kent een uitstekend pedagogisch klimaat, gebaseerd op de kernwaarden: 
netjes, aardig, rustig. Ons motto is: Een school met PIT! Dat wil zeggen; waar een kind met 
Plezier naartoe gaat, zich Inzet om te presteren en waar het Talent van het kind zich 
optimaal kan ontwikkelen. We beschikken over een hecht team waarin gewerkt wordt met 
grote inzet, vakmanschap, vertrouwen in de kinderen en in elkaar. Wij gaan binnen ons 
onderwijs uit van de drie basisbehoeften; relatie, competentie en autonomie. 
 

De functie in het kort: 
Als directeur bent u verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat en inhoudelijk beleid 
van de school. U geeft integraal leiding aan de school, onder eindverantwoordelijkheid van 
het bestuur van De Hoeksche School Onderwijs. De taken en bevoegdheden van de 
directeur zijn vastgelegd in het managementstatuut; https://dehoekscheschoolpo.nl/wp-
content/uploads/2012/12/download-hier-de-tekst-van-het-managementstatuut.pdf. 
Als directeur bent u betrokken bij de beleidsontwikkeling binnen De Hoeksche School. U 
voert geregeld overleg en woont professionaliseringsbijeenkomsten bij met de 
collegadirecteuren en het bestuur. Wij bieden nieuwe directeuren een coachingstraject 
aan. 
 
Gevraagde competenties: 
U bent een democratisch leider met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 
en relativerend vermogen.  
U hebt een heldere visie op onderwijs, kwaliteitszorg, opvoeding en oog voor de individuele 
achtergronden en behoeften van kleine en grote mensen.  
U bent een coachend leidinggevende, die de medewerkers ontwikkelruimte en 
verantwoordelijkheid biedt, maar ook duidelijke kaders en eisen stelt. 
U bent een ondernemer die kansen ziet en vaardig is in het ontwikkelen en implementeren 
van meerjarig strategisch beleid. 
U beschikt over een onderwijsbevoegdheid en ervaring in het primair onderwijs, alsmede 
over een afgeronde schoolleidersopleiding (of de bereidheid die te volgen).  

 
Wensen van de Kraaienest kinderambassadeur (namens de leerlingen): 
Onze nieuwe directeur moet…..  
- zorgzaam zijn 
- aandacht hebben voor alle kinderen op school 
- af en toe in de klas komen kijken 
 
 

https://dehoekscheschoolpo.nl/wp-content/uploads/2012/12/download-hier-de-tekst-van-het-managementstatuut.pdf
https://dehoekscheschoolpo.nl/wp-content/uploads/2012/12/download-hier-de-tekst-van-het-managementstatuut.pdf


 
 
 
Tijdplanning sollicitatieprocedure : 
Einde reflectietermijn   - woensdag 8 juli  
Eerste gespreksronde  - maandag 13 juli (17.00 – 22.00 uur bestuurskantoor) 
Schoolbezoek sollicitanten  - donderdag 16 juli en tweede gespreksronde 

 
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:  
 de heer L.J. van Heeren, voorzitter college van bestuur, telefoon: 078-6295999 

e-mail: l.vanheeren@dehoekscheschool.nl  

 mevrouw J. Blok, directeur obs ‘t Kraaienest, telefoon: 0186-691661 
e-mail: directie@kraaienestschool.nl   

 
 

 

 

 

 

Koninging Wilhelminastraat 5, 3265 BH Piershil 

 
 

 
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 privacy beleid 

van de stichting op onze website. 

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