
 
 
 
 
 
 

 
 
FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR CBS DE HOEKSTEEN 
 
Functienaam:   Directeur 
Organisatie: Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te 

Giessen-Nieuwkerk en omgeving. 
School:   CBS De Hoeksteen 
Dienstverband:  0,8 - 1,0 fte 
Salarisschaal:  DB CAO-PO 
 
Het bestuur van CBS De Hoeksteen zoekt per 1 maart 2018 of zo spoedig mogelijk daarna een: 
 

Directeur (0,8 – 1,0 fte) 
 
Functiebeschrijving 
U geeft op inspirerende wijze en vanuit een eigentijdse visie op onderwijs leiding en sturing aan het 
onderwijs en de organisatie van de school. Als directeur van een zgn. éénpitter bent u 
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid. U ontwikkelt het beleid van de 
school namens het bestuur en geeft in samenwerking met het MT en het team uitvoering aan het 
beleid en de aandachtsgebieden zoals beschreven in de bijlage: ‘Context van De Hoeksteen’. 
 
De directeur:  

• geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, functionerend 
in het MT (directeur en bouwcoördinatoren); 

• vertaalt ontwikkelingen binnen de organisatie en de omgeving van de school naar 
beleidsvoorstellen en legt deze voor aan het bestuur op de terreinen personeel, 
onderwijs, kwaliteitszorg, huisvesting, organisatiestructuur en financiën; 

• is verantwoordelijk voor het opstellen van documenten als het formatieplan, jaarlijkse- 
en meerjarenbegroting, onderhoudsplan, nascholingsplan (integraal 
personeelsbeleidsplan), arbobeleid, schoolplan, zorgplan, schoolgids en jaarverslag; 

• is verantwoordelijk voor de implementatie van het vastgestelde beleid; 

• bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie; 

• bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van 
de school; 

• stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van 
medewerkers ten gunste van de kinderen; 

• is zichtbaar met aandacht voor de kinderen, medewerkers en ouders; 

• onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen; 

• neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties; 

• geeft richting aan (ontwikkelingen van) passend onderwijs; 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Functie-eisen 

• relevante opleiding (bij voorkeur de schoolleidersopleiding) op academisch of HBO-
niveau;  

• onderschrijven van de grondslag van de vereniging en kerkelijk meelevend  in een 
Protestants Christelijke gemeente; 

• aantoonbare leidinggevende ervaring, bij voorkeur binnen het primair onderwijs; 

• kennis van en inzicht in onderwijskundige processen, bedrijfsvoering en relevante wet- 
en regelgeving. 
 

Competenties en vaardigheden 

• natuurlijk gezag, karakter en vaardigheid om beleids- en operationele beslissingen te 
nemen en om verantwoordelijkheid te dragen voor de volledige gang van zaken binnen 
CBS De Hoeksteen; 

• communicatief vaardig en maakt gebruik van de kracht van de dialoog met betrokkenen; 

• kan planmatig werken, delegeren, coachen, bewaken en evalueren; 

• kan vanuit een eigentijdse visie op onderwijs en leren,  leiding geven aan een team van 
professionals, waarbij zakelijkheid en empathie hand in hand gaan; 

• transparant en durft besluiten te nemen; 
• kan leiding geven aan veranderprocessen; 

• open en toegankelijk: schept een veilig en open klimaat waarin kinderen, medewerkers 
en ouders zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen; 

• verbindend, zowel intern als extern; 

• in staat om ‘out of the box’ te denken en stimuleert anderen hiertoe; 

• vermogen tot zelfreflectie en omgaan met kritiek;  

• teamplayer; 

• Affiniteit met ICT en ICT processen/toepassingen; 

• Ervaring met en visie op onderwijs van hoogbegaafde kinderen. 
 

 
Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk en 
omgeving biedt 

• een fijne en uitdagende leer- en werkomgeving; 

• een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; 

• salariëring conform de CAO-PO. 
 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

 
Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 07-03-2018 op onderstaand e-mailadres. 

 
De gesprekken worden gepland in week 11 en 12 2018. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mireille Hengeveld via  

bestuur@cbs-dehoeksteen.nl of op 06-21883662 
 

(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld) 

mailto:bestuur@cbs-dehoeksteen.nl

