Bij Leerrijk!, stichting voor primair onderwijs in de
gemeenten Loon op Zand en Waalwijk ontstaat
een vacature voor directeur op De Blokkendoos.
Basisschool De Blokkendoos is een gezellige en solide school met een gevestigde naam in Loon op
Zand. De school telt circa 240 leerlingen. Belangrijke pijlers zijn: een veilige school waar goed
onderwijs gegeven wordt en waar alle kinderen gezien worden, kindgericht onderwijs georganiseerd
in jaargroepen en veel aandacht voor sociaal-emotionele aspecten. Het team ontwikkelt zich steeds
meer vanuit een collectieve ambitie als professionele leergemeenschap.

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze en gedreven directeur
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De Blokkendoos is vanuit een stabiele basis volop in ontwikkeling. Het gevarieerde team van twintig
medewerkers richt zich vanuit individueel én gezamenlijk eigenaarschap op verdere
professionalisering. We streven naar degelijk onderwijs met opbrengsten die recht doen aan de
capaciteiten van elk kind. Onze missie: Samen met elkaar leren, ontwikkelen, groeien en bloeien in een
veilige, uitdagende en betekenisvolle omgeving.
Je bent als onderwijskundig leider integraal verantwoordelijk voor het onderwijs van de basisschool en
wordt hierin ondersteund door een jong managementteam en een administratief ondersteuner. De
school is dit jaar grondig gerenoveerd.
Wij zoeken een directeur die nieuwe ontwikkelingen vanuit visie efficiënt kan implementeren en
borgen. Je start in een fase waarin implementatie en borging van de nieuwe meerjarenplannen is
ingezet. Rust, inzicht, overzicht en daadkracht in het aansturen van het team is daarbij nu essentieel.
Het team hierin aanvoeren en inspireren ook: samen verder leren en ontwikkelen.
Je hebt de ambitie om de school doelgericht en toekomstbestendig door te ontwikkelen, waarin het
professioneel eigenaarschap steeds meer belegd wordt in het team. Het werken binnen een
professionele leergemeenschap is voor jou dan ook vanzelfsprekend.
Als schoolleider voer je het team hierin aan, coach je de medewerkers en werk je doelgericht aan de
onderwijskwaliteit. Het stimuleren en ondersteunen van het team bij het verder implementeren van

het expliciete directe instructiemodel (EDI) is een belangrijke opdracht, evenals het verder doorvoeren
van het 4D-kwaliteitsmodel.
Je hebt hierbij oog voor onderlinge relaties, je bent een ‘mensenmens’. Je bent een verbinder, ook met
betrekking tot leerlingen en ouders. Je bent communicatief sterk en toegankelijk: open, betrokken,
integer en duidelijk. Je bent positief ingesteld en weet vanuit actuele onderwijskundige kennis anderen
te inspireren om de ambities samen waar te maken. Hierbij kun en wil je vanuit de visie en de
kernwaarden van de school expliciet aandacht besteden aan de ontwikkeling van het onderwijs aan
kleuters (en de aansluiting op groep 3) en specifiek aan de leeropbrengsten.
Wat bieden wij jou?
• Een uitdagende en dynamische functie met een enthousiast team om je heen
• Een betrokken werkgever die veel waarde hecht aan werkgeluk
• Professionele ondersteuning vanuit het servicekantoor
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden, conform CAO PO. De inschaling van de functie is conform
schaal D12.
• Oog voor jouw (persoonlijke) ontwikkeling, bijvoorbeeld door de Leerrijk! Online Academy
De Blokkendoos maakt deel uit van de Stichting Leerrijk! Deze 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. Er heerst
een warme, open en veilige sfeer en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en verantwoording.
De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Ben jij enthousiast geworden? Dan ontvangen we heel graag jouw motivatie en cv!
Je kunt deze per mail sturen naar hr@leerrijk.nl t.a.v. Jeroen van den Berg, bestuurder a.i.
De sluitingsdatum van de vacature is 4 oktober a.s.
Voor meer informatie over de vacature of procedure kun je contact opnemen met Ed Verhage, interimdirecteur basisschool De Blokkendoos, tel. 085 06 06 110.
Meer informatie over Stichting Leerrijk! kun je vinden op www.leerrijk.nl
Meer informatie over de school kun je vinden in bijgaande situatieschets en op
www.bsdeblokkendoos.nl

