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Stichting Acis heeft: 
22 basisscholen 
1 kenniscentrum  
een groeiend aantal 
leerlingen (3700) 

en 335 medewerkers 
 

 

 
 
 

De Hoeksche Waard is een 
landelijk gebied met veel 
groen,  rust en ruimte in de 
nabijheid van de regio’s 
Rotterdam en Dordrecht. 

 
 
 

 
 

De missie van Acis luidt: 
Acis, voor elk kind de beste 

basis. 
 

 
Herhaalde oproep 

 
Stichting Acis voor Openbaar Primair Onderwijs in de Hoeksche Waard 

zoekt met ingang van z.s.m. 
 

             een enthousiaste en ondernemende directeur (m/v) 
             voor de o.b.s. De Dubbeldekker te Numansdorp,                 
                                              wtf 0,8-1,0 
 
De Dubbeldekker telt ongeveer 260 leerlingen die verdeeld zijn over 11 groepen. De 
school is gehuisvest in een modern, ruim gebouw. Met in de  
directe omgeving kinderopvang, BSO, het cultureel centrum, sportvelden  
en de sporthal.  
De school heeft haar onderwijs georganiseerd in leerpleinen, waarmee  
de basis is gelegd voor groepsoverstijgend werken. 

 
De toekomstige directeur is:  
Een betrokken, doortastende en verbindende leidinggevende, die samen met het team het 
onderwijs verder ontwikkelt. Hij/zij geeft op een transparante manier leiding, staat voor 
kwaliteit, is mens gericht en heeft een warme persoonlijkheid. 

 
Voor de functie geldt: 
U bent integraal verantwoordelijk voor het onderwijskundig, financieel en 
personeelsbeleid van de school. U bent aanspreekpunt voor het personeel,  
de ouders, medezeggenschapsraad en de directie van de Stichting Acis.  

 
Wat brengt u mee: 

• aantoonbaar leidinggevende capaciteiten 
• sterke communicatieve en sociale vaardigheden 
• inspiratie, ambitie en besluitvaardigheid 
• een ondernemende instelling met gevoel voor PR/marketing 
• een heldere visie op onderwijs en opvoeding   
• een afgeronde schoolleideropleiding, of de bereidheid die te gaan volgen 
• een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs 

 
Wij bieden u: 

• een uitdagende baan bij een actief schoolbestuur 
• goede begeleiding en diverse ontplooiingsmogelijkheden 
• de mogelijkheid bij te dragen aan (bovenschoolse) beleidsvoorbereiding 
• een goede werksfeer  
• een salaris conform CAO-PO 

 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: 

• mevrouw Andrea ter Riet, interim-directeur van de school,  
telefoon 06-13832206 

• de heer Gerbert Denneboom, adjunct algemeen directeur van de Stichting Acis, 
telefoon 078-6295999

Uw sollicitatie: 
Stuur uw sollicitatie met cv voor 5 januari  2011 naar:   

• Stichting Acis, t.a.v. de heer G.H. Denneboom, Biezenvijver 5,  
3297 GK Puttershoek 

• mailen mag ook: denneboom@acishw.nl  
• de eerste gespreksronde vindt plaats op maandagavond 17 januari of 

dinsdagavond 18 januari 
• de tweede ronde bestaat uit uw bezoek aan o.b.s. De Dubbeldekker  

op maandag 24 of woensdag 26 januari 
• in de derde ronde brengt de benoemingsadviescommissie een bezoek aan uw 

school (tijdstip in overleg) 
• ten slotte vindt een assessment plaats 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 


