
                                                    
 
 
 
3primair zoekt een  

 
Directeur openbare basisschool De Noord  

(1 fte, schaal DB) 

 
Omschrijving De Noord 
Basisschool de Noord is een warme brede kwaliteitsschool aan de rand van de wijk Ridderkerk-Oost. 
Er zijn ruim 225 leerlingen aanwezig op De Noord. Het is een school waar kinderen in een veilige en 
sfeervolle omgeving kunnen werken aan de maximale ontwikkeling van hun vermogens. Op grote 
unieke leerpleinen kunnen kinderen hun eigen talenten aanboren en ontwikkelen. Ook op sociaal-
emotioneel gebied worden de kinderen ontwikkelingskansen geboden. 
In het schoolgebouw is een peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang gevestigd. 
 
Voor meer informatie over de school verwijst stichting 3primair u naar de website van de school: 
www.obsdenoord.nl 
 
Functie-eisen 
Stichting 3primair wenst een toekomstige directeur, die 
 

 de kwaliteit van het onderwijs bewaakt door keuzes te maken en beslissingen te nemen. 

 teamleden verantwoordelijkheid geeft en daarmee vrije bewegingsruimte creëert. 

 in overleg met het team de visie op het schoolconcept bepaalt en verder gaat op de reeds 
ingezette schoolontwikkeling. 

 de continuïteit en het toekomstperspectief van De Noord bewaakt. 
 
Tevens verwacht stichting 3primair dat de directeur bij voorkeur, 

 

 managementervaring of leidinggevende ervaring heeft binnen het primair onderwijs;  

 een schoolleidersopleiding heeft afgerond. 
 
Stichting 3primair hanteert voor de beoordeling van directeuren de NSA-competenties. 
 
Wat biedt De Noord? 
 
De Noord heeft een professioneel hecht team. De betrokkenheid van het team is groot en dat uit zich 
in het nemen van verantwoordelijkheid, wat ieder individueel lid doet. 
  
Arbeidsvoorwaarden 
Stichting 3primair biedt een uitdagende werkomgeving gericht op de ontwikkeling van de 
medewerkers.  
De stichting hanteert de arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO PO. Inschaling gebeurt aan de 
hand van de CAO PO op basis van werkervaring.  
 
De aanstelling vindt per 1 januari 2013 plaats. Op basis van de CAO zal de aanstelling op tijdelijke 
basis voor een jaar zijn. Bij goed functioneren zal de aanstelling worden voortgezet in een aanstelling 
voor onbepaalde tijd. 

http://www.obsdenoord.nl/


 
 
 
 
 
Procedure 
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd door een benoemingscommissie en een adviescommissie 
in oktober 2012.  
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. 
 
Contact informatie 
Voor vragen over de functie kunt u tijdens schooluren contact opnemen met de directeur-bestuurder 
van stichting 3primair, de heer L.P.Th. Verwijmeren, telefoonnummer 078-6191261. 
 
Bent u geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij u uw sollicitatie met uw curriculum vitae voor 
24 september a.s. per mail te richten aan mevrouw H. Konings, beleidsmedewerker p&o stichting 
3primair, hiske.konings@3primair.nl   
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