
De Constantijnschool biedt goed onderwijs in een stimulerende 
en uitdagende omgeving. Dat doen wij met een enthousiast en 
meedenkend team dat met elkaar samenwerkt vanuit de princi-
pes van gespreid leiderschap. Wij zoeken met ingang van 1 april 
2023 een directeur die samen met ons de ingeslagen weg wil 
vervolgen en op een positieve en enthousiaste manier stimulans 
geeft aan het team.

Wat bieden je:
• een laagdrempelige en gestructureerde school met een veilig leefklimaat;
• een gemotiveerd en initiatiefrijk team met expert leerkrachten;
• een school waar collega’s en kinderen werken vanuit de methodiek 
 LeerKRACHT, formatief evalueren en waar technieken van Teach Like 
 A Champion in alle groepen gebruikt worden;
• een organisatie waar bestuur en directeuren op professionele wijze met 
 elkaar samenwerken;
• veel mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en professionalisering 
 binnen onze stichting;
• inschaling in salarisschaal D12 van de CAO voor het primair onderwijs, 
	 met	goede	secundaire	arbeidsvoorwaarden	waaronder	fiscaal	voordeel	
	 voor	fitness,	een	fiets	of	mobile	device.

De Constantijnschool  staat 

in de wijk Molenvliet-West 

en wordt momenteel bezocht 

door 230  kinderen. Zij krijgen 

onderwijs van 15 enthousiaste 

leerkrachten in een modern 

gebouw met nieuwe methoden.

In onze onderwijsvisie neemt 

het omgaan met verschillen een 

centrale plaats in.

Op onze school vinden wij 

het belangrijk dat:

• kinderen zich veilig voelen

• kinderen goed onderwijs 

    ontvangen

• kinderen begeleid worden

    in hun sociaal-emotionele 

    ontwikkeling

• ouders en leerkrachten   

    zich samen verantwoor-

    delijk voelen

www.constantijnwoerden.nl

DE CONSTANTIJNSCHOOL ZOEKT EEN

VERBINDENDE DIRECTEUR
MET VISIE OP ONDERWIJS
32-40 uur  



Wij vinden het belangrijk dat je:
• uit overtuiging kiest voor het protestants-christelijk onderwijs;
• betrokken bent, een warme uitstraling hebt en werkt vanuit een 
	 positieve	open	houding,	met	humor.	Je	bent	communicatief	sterk	
 en hebt oog voor wat er leeft onder het team, de ouders, leerlingen
 en in de omgeving;
• visie hebt op gespreid leiderschap en ruimte geeft aan de kwaliteiten 
	 en	talenten	in	een	team.	Je	stimuleert	de	persoonlijke	ontwikkeling	
 van teamleden;
•	 visie	hebt	op	onderwijsontwikkeling	en	kwaliteitsverbetering.	Je	hakt	
 waar nodig knopen door, bewaakt en borgt de realisatie van de ingezette 
 ontwikkeling, gaat doortastend te werk, maar blijft daarbij altijd in 
 verbinding;
•	 bij	voorkeur	ervaring	hebt	binnen	het	primair	onderwijs.	

Informatie
Bij	deze	profielschets	vind	je	een	uitgebreid	functieprofiel	van	de	functie	
van	directeur.	Op	de	website	van	de	Constantijnschool	is	meer	informatie	
te	vinden	over	de	school.	Voor	nadere	informatie	kun	je	contact	opnemen	
met	Marjan	Tomassen,	plv.	College	van	Bestuur	SPCO	Groene	Hart:	(0348)	
432334	of	(06)	48602655.

Procedure
Je	kunt	solliciteren	tot	en	met	9	januari	2023.	Graag	ontvangen	wij	jouw	
cv	met	motivatiebrief	per	e-mail	via	hr@spco.nl.	De	brief	kan	gericht	
worden	aan	Marjan	Tomassen.	

De eerste gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 
maandag	16	januari	2023.	De	tweede	gespreksronde	met	de	benoemings-
adviescommissie	vindt	plaats	op	maandag	23	januari	2023.	Een	assessment	
kan	onderdeel	uitmaken	van	de	procedure.

Acquisitie	naar	aanleiding	van	deze	vacature	wordt	niet	op	prijs	gesteld.

De Constantijnschool  staat 

in de wijk Molenvliet-West 

en wordt momenteel bezocht 

door 230  kinderen. Zij krijgen 

onderwijs van 15 enthousiaste 

leerkrachten in een modern 

gebouw met nieuwe methoden.

In onze onderwijsvisie neemt 

het omgaan met verschillen een 

centrale plaats in.

Op onze school vinden wij 

het belangrijk dat:

• kinderen zich veilig voelen

• kinderen goed onderwijs 

    ontvangen

• kinderen begeleid worden

    in hun sociaal-emotionele 

    ontwikkeling

• ouders en leerkrachten   

    zich samen verantwoor-

    delijk voelen

www.constantijnwoerden.nl


