
Vacature directeur OBS Vinckhuysen 
 

 

 

 

 

 

 

  

De ISOB is een stich-

ting van zes gemeen-

ten in Noord- en Mid-

den Kennemerland en 

omvat 22 scholen met 

ongeveer 4100 leerlin-

gen en ruim 400 vaste 

en tijdelijke leerkrach-

ten. 

De kleinste school telt 

64 en de grootste 

school 308 leerlingen.  

De stichting is opge-

richt in het kader van 

de bestuurlijke krach-

tenbundeling en 

schaalvergroting om 

het openbaar basison-

derwijs te versterken 

en kwalitatief te verbe-

teren. 

De ISOB draagt actief 

de principes van “de 

lerende organisatie” 

uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ISOB staat voor 

een hoge kwaliteit 

van het onderwijs, 

personeelsbeleid, en 

een effectieve sa-

menwerking van 

haar scholen onder-

ling en met de GMR 

en het bestuur.  

www.isob.net 

De ISOB zoekt per 1 augustus 2011 voor OBS Vinckhuysen 

te West-Graftdijk een: 

 

Enthousiaste directeur m/v (minimaal 0,8 FTE) 

 

Informatie over de school: 

De Vinckhuysenschool is een openbare basisschool met een open sfeer, betrokken ouders 

en collega’s. Onze leerlingen zijn divers qua achtergrond, talenten en mogelijkheden. Wij 

streven naar een doorgaande lijn in onze onderwijsontwikkeling en hebben oog voor alle 

leerlingen, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. 

De school heeft een belangrijke functie in de sociale gemeenschap van de omliggende 

dorpen en investeert in goede relaties met verenigingen en ouderinitiatieven. Door demo-

grafische oorzaken zal het leerlingaantal de komende jaren teruglopen, de school bena-

dert deze ontwikkeling met het motto Krimp biedt Kans.  

De school heeft komend schooljaar ongeveer 144 leerlingen en werkt met 6 groepen. Het 

enthousiaste team bestaat uit 11 personen. 

 

Als directeur van de Vinckhuysenschool is het organiseren van goed onderwijs voor kinde-

ren uw passie en is leidinggeven uw tweede natuur.  

 

Wie wil zich inzetten om samen met ons: 

 op open wijze en met respect en humor te communiceren - zowel mondeling als 

schriftelijk - met kinderen, ouders en collega's;  

 onze betrokkenheid op leerlingen, team, ouders en externe relaties te verstevigen; 

 les te geven aan de kinderen van onze school; 

 het team te laten samenwerken en dat op een duidelijke en coachende wijze te doen; 

 de rode draad te leren vasthouden; 

 een pedagogisch klimaat te ontwikkelen waarin leerlingen, leerkrachten en ouders 

zich veilig en gewaardeerd voelen; 

 de school daadkrachtig te maken, waarbij het team medeverantwoordelijkheid 

draagt;  

 een gedeelde visie helder uit te dragen en deze te vertalen in een duidelijke koers;  

 de in gang gezette onderwijskundige vernieuwingen verder te stimuleren en dit te 

vertalen in het schoolplan 2011-2015; 

 zichzelf verder te ontwikkelen als schoolleider. 

  

Samengevat: wie wil ons trimtab zijn? 

De trimtab: een klein onderdeel van het roer van een groot schip. Door alleen het kleine roer te be-

wegen, wat zeer weinig inspanning vergt, wordt een lagere druk gecreëerd waardoor het grote roer 

om gaat. De trimtab bewerkstelligt met geringe inspanning de besturing van het hele schip.  

 

Overige informatie: 

Informatie kunt u opvragen bij de adjunct-directeur van de school, mevrouw Irma  

Mensink (tel. 075-6411387). Tevens bij de heer Patrick Went, algemeen directeur ISOB 

(tel. 0251-319 888 of 06-23571999). Brieven met uw motivatie voor deze functie en CV 

ontvangen wij graag uiterlijk 29 juni 2011 gericht aan ISOB-bestuur, Sokkerwei 2, 1901 

KZ Castricum. De eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland in de week van 4 juli 

2011. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

Bezoek ook de website van de school: www.vhschool.nl  

Regio: Bergen (inclusief Egmond en Schoorl), Castricum (inclusief Akersloot), Graft-De Rijp, Heiloo, Schermer en Uitgeest. 

http://www.isob.net/

