
 

De Hoeve, gevestigd in Hoevelaken is een oecumenische Jenaplan basisschool. De school is gevestigd 

in een schitterend en modern gebouw, waar lesgegeven wordt aan 350 leerlingen. Binnen onze school 

wordt er veel aandacht gegeven aan de basisvaardigheden. Daarnaast is er brede aandacht voor de 

ontwikkeling van de creatieve en sociale vaardigheden, onder andere door te werken in projecten en 

de wekelijkse vieringen en voorstellingen die de leerlingen en leerkrachten opvoeren. We zijn trots op het 

pedagogische klimaat binnen de school, de saamhorigheid binnen het team en het contact met de 

leerlingen en de ouders. We zijn een betrokken team en zetten net dat stapje extra voor elkaar. Met 

passie en enthousiasme werken we iedere dag hard voor onze leerlingen en hun ontwikkeling! 

 

De Hoeve is een zogeheten éénpitter. De directeur-bestuurder is als uitvoerend bestuurder 

verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is de Directeur-bestuurder 

verantwoordelijk op bestuursniveau. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak. Met de 

start van het nieuwe schooljaar zoeken wij een: 

 

Directeur-bestuurder (0.8 – 1.0 fte) 

‘Daadkrachtig, communicatief, open’ 

 

Als onze nieuwe Directeur-bestuurder bouw jij samen met het team verder aan de doorgaande lijn 

binnen ons Jenaplan-onderwijs. Daarbij werk je planmatig en doelgericht aan de gehele kwaliteitszorg 

van de school. Je hebt een gerichte aandacht voor de kwaliteit van de didactische en 

afstemmingsvaardigheden. Je bent regelmatig te vinden in de klassen waar je in de onderbouw het 

spelend leren en in de midden- en bovenbouw de EDI-lessen observeert. Door jouw ruime ervaring weet 

jij, in samenwerking met het team, de ontwikkelingen die op deze gebieden zijn ingezet op een goede 

manier te bestendigen en te borgen. Je geeft leiding aan ons gedreven team op basis van vertrouwen 

en daadkracht. Met jouw open manier van communiceren weet je een groot draagvlak te creëren bij 

het team en de ouders. Onze nieuwe Directeur-bestuurder beleeft er plezier aan om in verbinding verder 

te bouwen aan de school, het netwerk en de contacten in de omgeving. 

 

Jij, als onze nieuwe Directeur-bestuurder 

▪ zorgt met jouw open houding voor een klimaat waarin iedereen zich betrokken en 

gemotiveerd voelt; 

▪ bent communicatief zeer vaardig en weet hierdoor verbinding te houden met het team, de 

leerlingen, ouders en de RVT; 

▪ bent betrokken bij de werkvloer, hebt kennis van zaken en weet indien de situatie erom vraagt 

daadkrachtig op te treden; 

▪ hebt affiniteit met het Jenaplanonderwijs;  

▪ hebt een duidelijke onderwijskundige visie en hebt leidinggevende ervaring in het onderwijs.  

 

Wij bieden 

▪ een uitdagende baan waar jij je als Directeur-bestuurder breed kan ontwikkelen; 

▪ een enthousiast en hardwerkend team met ambitie; 

▪ een ruime school met veel moderne faciliteiten, zoals onze bibliotheek en het theater; 

▪ een betrokken team en ouders waar met oog voor de ander gewerkt wordt aan goede 

onderwijsresultaten;  

▪ bewegingsruimte èn mogelijkheid om je eigen kleur met het team aan de invulling van het 

onderwijs te geven; 

▪ een positieve werkomgeving, die wij als team goed bewaken;  

▪ salariëring volgens cao po schaal B1. 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  
 

Contact  

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je vragen of wil je voordat je 

solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Diewke Versluijs op 06-81960745. Je sollicitatie 

ontvangen wij graag voor 13 april via de sollicitatiepagina op de website van Het Onderwijsbureau BV. 

De voorgesprekken vinden plaats in week 16; de gesprekken met de benoemingsadviescommissie in 

week 17 en 21. Een meeloopdag in week 20 maakt onderdeel uit van de procedure.   

https://www.hetonderwijsbureau.nl/vacature/directeur-bestuurder-de-hoeve-in-hoevelaken/

