
We zoeken een inspirerende en spraakmakende 

Directeur M/V 
voor de De Wilgenhoek (Hank)

Profiel:

•  Ambitieus,ondernemend en innovatief

•  Oog hebben voor, en belang hechten aan, het primaire proces gericht op resultaat

•  Open sfeer hanteren in contacten met leerkrachten en ouders

We zoeken een inspirerende en verbindende 

Directeur M/V 
voor de J. Henri Dunantschool (Wijk en Aalburg)

Profiel:

•  Planmatig werker, inspirerend en bereikbaar als teamleider voor ouders en kinderen

• Kan een schooleigen kwaliteitskader opzetten en realiseren

• Communicatief sterk en tegelijkertijd assertief

U wordt uitgenodigd op beide vacatures afzonderlijk te reageren. Omvang beide be-

trekkingen WTF 0.6. Datum in dienst 1 januari, 1 februari of 1 maart 2012. Schaal DB.

Heeft u interesse, stuur dan vóór 27 oktober uw sollicitatie per e-mail naar 

arenders@ziggo.nl. Gesprekken vinden plaats in twee rondes: voor De Wilgenhoek 

op 3 en 7 november en voor de J. Henri Dunantschool op 1 en 8 november.

Voor meer informatie over de vacature kunt u bellen met Albert Renders, algemeen 

directeur 06 53 80 04 75.

Aan de voordracht aan het bestuur gaat een assessment vooraf. 

Meer informatie over de scholen vindt u op www.soo-lva.nl.

Samen kom je verder
Onder Stichting Openbaar 

Onderwijs Land van Altena vallen 

negen scholen voor openbaar 

basisonderwijs in de gemeenten 

Aalburg, Woudrichem en 

Werkendam. Stichting Openbaar 

Onderwijs Land van Altena is 

de nieuwe organisatie waarin alle 

openbare scholen in het Land 

van Altena vertegenwoordigd 

zijn. Samen kom je verder is ons 

gezamenlijk devies. Samen werken 

we dan ook aan permanente 

kwaliteitsontwikkeling op alle 

aangesloten scholen.

Onderstaande scholen vallen onder 

de stichting:

1.  J. Henri Dunantschool 

(Wijk en Aalburg)    

2.  Prins Willem Alexanderschool  

(Eethen)   

3.  Den Biekûrf  

(Babyloniënbroek) 

4.  ’t Ravelijn  

(Woudrichem)  

5. De Almgaard (Almkerk)  

6.   Burg. Sigmondschool  

(Werkendam)   

7.  Burg. Verschoorschool  

(Sleeuwijk)  

8. De Regenboog (Dussen) 

9. De Wilgenhoek (Hank)  

 


