
 

   

  

 

Leerrijk! is op zoek naar een innovatieve leidinggevende 
als directeur voor basisschool Pater van der Geld 

in Waalwijk (0,80 - 1,00 wtf) 

 
die leiding gaat geven aan  

de innovatie en de toekomstgerichtheid van ons onderwijs 

 

Wat ga je doen? 

De school heeft verschillende ambitiekaarten opgesteld, waarin de blik gericht wordt naar de 

toekomst. In de eerste plaats krijgt het voortdurend werken aan een veilige sociale leeromge-

ving extra aandacht door het te borgen in de kwaliteitszorg-cyclus.  Naast het vergroten van de 

didactische vaardigheden door het hanteren van het EDI-model wil de school het onderzoekend 

leren in eerste instantie vormgeven binnen de zaakvakken, maar in de toekomst ook steeds 

meer onderdeel laten zijn van de basisvakken.  

De school wil zich verder ontwikkelen tot een professionele leeromgeving zodat we voortdu-

rend de volgende stap kunnen zetten naar het verbeteren van de (onderwijs-) kwaliteit. 

 

De directeur die wij zoeken: 

• geeft leiding aan innovatie en de toekomstgerichtheid van ons onderwijs; 

• is zichtbaar in de organisatie aanwezig en een goede verbindende factor tussen team, 

ouders, kinderen en de directeur-bestuurder;  

• is in staat voor leerkrachten, leerlingen en ouders een prettig werkklimaat te behouden;  

• is creatief, communicatief sterk en geeft medewerkers de ruimte om te kunnen exploreren;  

• blijft op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en voert hierin een actief beleid;  

• werkt samen met het team aan het leren en het vinden van geluk; 

• heeft een relevante opleiding (Opleiding Schoolleider, of vergelijkbaar); 

 
Wat bieden wij? 
• een uitdagende en dynamische functie. 

• de mogelijkheid en ruimte om uw kwaliteiten ook in te zetten voor de Stichting Leerrijk! als 

geheel en schooloverstijgend mee te denken; 

• Ontplooiingsmogelijkheden: o.a. in de vorm van intervisie met collega-directeuren en 

persoonlijke coaching op maat; 

• Professionele ondersteuning van een stafbureau; 

• Inschaling in schaal D12, conform cao PO;  

  



 

 

 

Over Leerrijk! 

Stichting Leerrijk! omvat veertien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één school 

voor speciaal basis onderwijs. Er zijn ongeveer 230 werknemers werkzaam bij Leerrijk! en er zijn 

ca. 3.000 leerlingen verbonden aan de scholen. De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de 

gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.   

Leerrijk! is een lerende organisatie die volop in ontwikkeling is. Er heerst een warme open sfeer 

en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen.   

 
Meer informatie: 

Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Petra de Jager, bestuurder van 

Leerrijk. Tel.: 06 415 495 69, 

e-mail: petradejager@leerrijk.nl    

Op de website kun je ook nog uitgebreidere informatie over deze vacature, in de vorm van een 

profiel- en situatieschets, vinden. 

 

Weten hoe de leerlingen de school zien?  

Kijk dan hier even: https://www.youtube.com/watch?v=VKF3LB4zWzE 
 
 
Procedure  

Heb je belangstelling voor deze vacature, dan kun je vóór 20 december aanstaande je reactie 
per mail richten aan HR@leerrijk.nl 
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