
 

 

 

 

De Koningin Wilhelmina School is een christelijke basisschool in Voorthuizen waar een ieder zich 

welkom voelt. Wij zijn gehuisvest in een mooi en ruim gebouw met daarin een peuterspeelzaal. 

Wij hebben ambities voor de ontwikkeling tot een Integraal Kind Centrum. Met een betrokken 

en hecht team geven wij onderwijs aan ruim 240 leerlingen. Wij gaan ervoor dat de talenten 

van onze leerlingen tot ontwikkeling komen, binnen een heldere structuur. Wij staan voor de 

kwaliteit van ons onderwijs. Dit geven wij onder andere vorm  door onze leerlingen te leren-

leren, een sterk pedagogisch klimaat, de verrijkingsgroep en de startgesprekken. Wij zijn trots 

op de betrokken ouders, de goede leerlingenzorg en ons enthousiaste team! 

 

De Koningin Wilhelmina School maakt samen met de Wheemschool onderdeel uit van 

Stichting Hervormde Scholen Voorthuizen. De directeuren van beide scholen vormen samen 

het college van bestuur. De stichting geeft aan ruim 500 leerlingen christelijk onderwijs mét een 

goede inhoud, dat onderwijskundig en pedagogisch is afgestemd op de eisen van de huidige 

maatschappij.  

 
Stichting Hervormde Scholen Voorthuizen zoekt een: 

 

Directeur (0,8 – 1,0 fte) 

‘Pro-actief en daadkrachtig’ 

 

Onze nieuwe directeur werkt met ons samen aan toekomstbestendig onderwijs. Je sluit aan op 

wat er is en onder jouw leiding werken we vanuit een eenduidige visie en doorgaande lijnen. 

Dit vraagt om een verbindende en krachtige aansturing. Je prioriteert waar nodig en coacht 

en begeleidt ons team. We zoeken iemand die met ons verder aan onze school bouwt, ons 

enthousiasmeert voor ontwikkelingen en deze borgt. Ook zie jij kansen om onze school zo te 

profileren in de omgeving dat we laten zien wat we in huis hebben!  

 

We zoeken een directeur die:  

- doortastend leiding geeft en knopen doorhakt als de situatie hierom vraagt;  

- inspireert, stimuleert, relativeert en een gezonde dosis humor heeft;  

- feedback kan geven én ontvangen;  

- zichtbaar is en open communiceert met alle betrokkenen; 

- een relevante studie heeft afgerond;  

- in woord en daad christen is en betrokken is bij een christelijke gemeente. 

 

Wij bieden:  

- een mooie school met mogelijkheden en een prachtig schoolplein; 

- een gedreven, stabiel team met hart voor de kinderen en veel kennis en kunde;  

- een betrokken oudergeleding die graag een helpende hand biedt;  

- sparring en samenwerking met de collegadirecteur-/bestuurder;  

- salariëring volgens cao po. 

 

Ervaren kandidaten nodigen we uit verder te denken dan dit profiel. Graag verkennen we in 

gesprek hoe de functie van (directeur-)bestuurder ingevuld kan worden. Hierin zijn 

verschillende mogelijkheden denk- en bespreekbaar, passende salariëring hoort daarbij.   

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  Deze procedure 

wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie op 

www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Heb je naar aanleiding van deze oproep interesse of 

heb je nog vragen bel dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen (adviseur werving) op 

0613741197. Reageren is mogelijk t/m 25 maart 2019, we ontvangen je sollicitatie graag via 

deze link. De eerste gesprekken zijn gepland in week 14, vervolggesprekken in week 15. 

http://www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures
https://www.hetonderwijsbureau.nl/vacature/directeur-de-koningin-wilhelminaschool-in-voorthuizen/

