
 

 

 

 

 

 

De Margrietschool in Woerden is op zoek naar een  

 

ENTHOUSIASTE ADJUNCT-DIRECTEUR (24-40 uur) 
 

Ambulante tijd: 24 uur 

Ingang: per 1 augustus 2018 of zo spoedig mogelijk daarna 

 

De Margrietschool staat in de wijk Snel en Polanen. Momenteel heeft de school 450 leerlingen. Het 

team bestaat uit 35 collega’s. De school heeft 3 mooie gebouwen op loopafstand van elkaar. De 

school werkt met chromebooks en Prowise borden. Wij geven effectief onderwijs wat aansluit op de 

onderwijsbehoeften van onze leerlingen, zodat zij optimaal tot groei en bloei komen. Onze (PBS) 

kernwaarden zijn verantwoordelijkheid, veiligheid en plezier.  

 

Wat biedt de school? 

● Een betrokken en goed opgeleid schoolteam dat gericht is op kwaliteit; 

● een positief klimaat met oog voor elkaar; 

● focus op ontwikkeling en vernieuwing, wat mede wordt vormgegeven door 6 LB-

leerkrachten; 

● professionele en prettige samenwerking met het kaderoverleg (directeur, adjunct-directeur 

en twee kaderleden); 

● betrokken ouders die zich inzetten voor de school in o.a. MR, OR en SR; 

● inschaling in salarisschaal AB. 

 

Wij zoeken een adjunct-directeur die: 

● met overtuiging kiest voor christelijk onderwijs; 

● inzicht heeft in actuele onderwijskundige ontwikkelingen en deze in samenspraak met de 

directeur kan vertalen naar schoolontwikkeling; 

● integer en professioneel communiceert en omgaat met betrokkenen in en buiten de school; 

● gestructureerd is en zorgt voor implementatie en borging van beleid; 

● zichtbaar en beschikbaar is voor het team en beschikt over verbindend vermogen; 

● een passende management opleiding heeft afgerond, of bereid is deze te volgen. 

 

Informatie 

Bij deze profielschets vindt u een uitgebreid functieprofiel van de functie van adjunct-directeur.  

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Marjan Tomassen (directeur 

Margrietschool): 0348‐431791/06‐48602655. 

   

Procedure 

U kunt solliciteren tot en met 13 juni a.s. Graag ontvangen wij uw cv met motivatiebrief per e-mail: 

marjan.tomassen@spco.nl.  

  

De eerste gespreksronde vindt plaats op 20 juni vanaf 14:30 uur. De tweede gespreksronde vindt 

plaats op 26 juni vanaf 16:00 uur.  Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
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