
 

 

 

RKBS Pancratius is een mooie basisschool in het levendige Oosterblokker, een dorp in West-

Friesland. Het gemotiveerde en betrokken team geeft les aan ongeveer 120 leerlingen, in 

een modern gebouw waar ook een kinderopvang, peuterschool en speciaal onderwijs van 

de Zwaluw gehuisvest zijn. Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen echt zien en dat 

ze kunnen leren en werken op hun niveau. Van daar uit worden ze uitgedaagd tot een 

volgende stap. Een veilig pedagogisch klimaat is wat onze school kenmerkt. Ook dagen wij 

onze leerlingen uit zich creatief te ontwikkelen door veel aandacht te hebben voor drama 

en muziek. Wij durven ons te onderscheiden en keuzes te maken die passend zijn bij onze 

leerlingen en school! 

 

SKO De Streek telt 9 scholen met ongeveer 2250 leerlingen en ruim 200 personeelsleden. We 

staan voor: toegankelijk, hoogwaardig, opbrengstgericht onderwijs, waarin het kind centraal 

staat in een veilige en goed georganiseerde omgeving. Voor RKBS Pancratius zijn we met 

ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een:  

 

Directeur | o,6 fte 

‘Inspirerend en daadkrachtig’ 

 

Profiel:  

Onze nieuwe directeur borgt samen met het team de mooie ontwikkelingen die al in gang 

zijn gezet en kijkt met ons naar mogelijke nieuwe stappen die we kunnen zetten. Als 

leidinggevende beschik je over een duidelijke visie en werk je planmatig. Je stuurt bij waar 

nodig en houdt ons scherp zodat we gezamenlijk het beste resultaat behalen. Als 

leidinggevende stuur je aan met warme zakelijkheid en ben je als geen ander in staat om 

kwaliteiten en input vanuit ons team te benutten. Binnen SKO De Streek dragen we samen bij 

aan verwondering, verbinding en betrokkenheid: jouw efficiënte en slagvaardige inbreng is 

daarbij essentieel. 

 

Jij, als onze nieuwe directeur:  

▪ hebt een eigentijdse en ambitieuze visie op onderwijs én stelt het kind centraal; 

▪ levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een professionele cultuur; 

▪ bent omgevingssensitief en kan vanuit daar stakeholders in de omgeving betrekken 

bij onze school; 

▪ bent duidelijk en open in de communicatie, met respect voor de ander; 

▪ hebt een coachende stijl van leidinggeven; 

▪ hebt een afgeronde opleiding voor schoolleider en ervaring als leidinggevende. 

 

Sollicitanten onderschrijven de katholieke grondslag van de stichting. 

 

Wij bieden: 

▪ een gedreven en kundig team dat zich volop ontwikkelt en graag vooruit wil;  

▪ betrokken ouders die de school een warm hart toedragen;  

▪ een samenwerkend directeurenteam met professionele ondersteuning vanuit het 

stafbureau; 

▪ salariëring volgens cao po in schaal DB.  

 

Contact: 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Deze procedure wordt begeleid 

door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie op 

www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Heb je naar aanleiding van deze oproep interesse of 

heb je vragen, bel dan vrijblijvend met Kim van Aalten (adviseur werving) op 06-40051829. 

Reageren is mogelijk t/m 15 juni 2020, we ontvangen je sollicitatie graag via deze link.  

 

https://www.hetonderwijsbureau.nl/vacature/directeur-Pancratius-in-Oosterblokker/

