
 

 

 

 

Ben jij de leider die we zoeken? 

Vacature Directeur  
Samen leren, Samen groeien     

 

Zonzeel basisschool is één 
van de zes basisscholen 
vallend onder het bestuur 
van Stichting Katholiek 
Onderwijs  Drimmelen 
(SKOD).  

Elke school heeft haar 
eigen identiteit en 
directeur. Bij de stichting 
werken ongeveer 140 
medewerkers. De zes 
scholen worden bezocht 
door ongeveer 1500 
leerlingen. 

WIE BEN JE? 

 

Verbindend 

Oog voor individu en team 

In staat richting te bepalen 
en ruimte en ruggensteun 

te bieden 

Transparant 

Daadkrachtig 

Toegankelijk 

Empathisch 

Betrokken 

 

WAT HEB JE? 

Afgeronde HBO diploma 

Geregistreerd als 
schoolleider of daartoe 

bereid (RDO) 

Ervaring in het aansturen 
van professionals en deze 

weet te binden en 
verbinden 

Kennis en ervaring in 
bedrijfskundige processen 

Vaardig in het ontwikkelen 
van en adviseren over het 

meerjarenbeleid 

Ervaring in het omgaan met 
conflictsituaties 

WAT BIEDEN WIJ JOU?  

Een fijn team 

Bevlogen collega-
directeuren 

Afwisselende en 
uitdagende functie 

Voldoende 
ontwikkelkansen 

Arbeidsvoorwaarden 
conform CAO PO 

Een jaarcontract en bij 
gebleken geschiktheid een 
contract voor onbepaalde 

tijd 

 

Voor Zonzeel basisschool in Terheijden zijn we per 1 augustus 2022 op 
zoek naar een Directeur D12 m/v 

 

Wtf 0,6  - 0,8 
 

Zonzeel basisschool telt ruim 160 leerlingen en staat dicht bij de kern van het mooie dorp 
Terheijden.  

 
Het team van Zonzeel biedt een doorgaande lijn van groep 1-2 t/m groep 8. Daarnaast 

draagt Zonzeel bij aan doelgericht en betekenisvol leren en is er een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in werken, leren en ontwikkelen. Intrinsieke motivatie bij leerlingen 

wordt gestimuleerd door positieve ervaringen en leermomenten. Het ontdekken en 
inzetten van talenten van leerlingen en medewerkers wordt omarmd. 

 
Zonzeel kenmerkt zich door adaptief onderwijs op hard en soft skills. 

 
Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor het dagelijks leidinggeven aan een 

team van 15 professionals, het verder ontwikkelen, mede vanuit het team, van 
onderwijskundig beleid en de algehele bedrijfsvoering van de school.  

 
Zonzeel heeft in het afgelopen jaar een nieuwe visie ontwikkeld. De nieuwe directeur 

omarmt de visie en straalt deze zowel intern als  extern uit. 
 

Naast directeur op Zonzeel behoort participeren in het directieberaad van SKOD ook tot je 
functie. Met de andere vijf collega-directeuren en ondersteunende staf vertaal je de 

strategische doelen en gestelde kpi’s naar beleid voor de stichting.  
 

Herken jij je in dit profiel? Reageer dan snel! 

Per 1   
augustus 

2022 

MEER INFORMATIE 
GEWENST? 

Zie de bijlage voor het 
functieprofiel Directeur 

D12  

www.zonzeel.nl 

GEÏNTERESSEERD? 

Sollicitatiebrief en CV 
kan uiterlijk t/m 15 mei 

gemaild worden naar 
info@metdavid.nl t.a.v. 

Mieke ten Have 
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