
   

   

 
Op de St. Jozefbasisschool bieden wij inspirerend onderwijs aan 400 leerlingen. We zijn gevestigd in 

Wateringen; in het mooie Westland, onder de rook van Den Haag. Onze school is gehuisvest in een modern, 

ruim gebouw met een aantal bijzondere voorzieningen: zo beschikken we over een echte glazen kas waar 

de kinderen met culturele activiteiten aan de slag kunnen. Ook hebben we een grote gymzaal, een 

aanbouw voor buitenschoolse opvang en een speciale ruimte om stil te staan bij bijzondere momenten van 

vreugde of verdriet. Ons team bestaat uit 36 gemotiveerde krachten, waaronder een adjunct-directeur, 

bouwcoördinatoren, een intern begeleider, een remedial teacher en een vakleerkracht gymnastiek. Met 

elkaar verzorgen we een veilige en stimulerende leeromgeving. Ons motto is dan ook: ‘Samen op weg’.      

 

De St. Jozefbasisschool valt onder de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs. WSKO is de grootste 

onderwijsorganisatie voor primair onderwijs in het Westland. WSKO heeft 16 basisscholen en is in alle 

dorpskernen van het Westland vertegenwoordigd. 

 

Wij zoeken voor de St. Jozefbasisschool een:  

 

Daadkrachtige en zichtbare directeur (m/v)  

(1,0 fte)  

 

Profiel 

Als onze directeur begeleid je ons bij de doorontwikkeling van een lerende organisatie en een professionele 

cultuur. Daarnaast breng je ons, vanuit een moderne onderwijskundige visie, verder in het doorvoeren van 

een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Je bent toegankelijk en geeft zowel leiding als ruimte aan 

ontwikkeling. Daarnaast zie je kansen om de school op nieuwe manieren te profileren en je weet deze te 

benutten. 

 

Wij zoeken een nieuwe directeur die: 

- daadkrachtig en standvastig leiding geeft; 

- de verbinding zoekt met alle betrokkenen en zichtbaar is; 

- een goede balans weet te vinden tussen sturen en coachen; 

- uitgaat van kwaliteiten bij zowel het team als de leerlingen en ontwikkeling stimuleert; 

- ambitieuze doelen stelt om goede opbrengsten te bevorderen; 

- ruime ervaring heeft als onderwijskundig leider en beschikt over een schoolleidersdiploma;  

- een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van WSKO als lid van het directieteam.  

 

Wij bieden: 

- Een mooie, gezonde school met goede opbrengsten; 

- Betrokken en hulpvaardige ouders; 

- Een groot team met brede expertise; 

- Ruimte voor ontwikkeling bij een ambitieuze organisatie; 

- Ondersteuning en sparring vanuit het servicebureau; 

- Salariëring volgens cao po. 

 

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie over de vacature 

op www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Heb 

je naar aanleiding van deze oproep interesse of heb je nog vragen bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink 

(adviseur werving, ook ’s avonds bereikbaar) op 06-40138451. Reageren is mogelijk t/m 9 januari 2017. 


