
 

 

Vacature directeur OBS De Driemaster 
 
 
 
 
 

 
De ISOB is een stichting 
van zes gemeenten in 
Noord- en Midden Kenne-
merland en omvat 22 scho-
len met ongeveer 4300 leer-
lingen en 430 vaste en tijde-
lijke leerkrachten. 
De kleinste school telt zo’n 
63 en de grootste school 
327 leerlingen.  
De stichting is opgericht in 
het kader van de bestuurlij-
ke krachtenbundeling en 
schaalvergroting om het 
openbaar basisonderwijs te 
versterken en kwalitatief te 
verbeteren. 
De ISOB draagt actief de 
principes van “de lerende 
organisatie” uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ISOB staat voor een 
hoge kwaliteit van het 
onderwijs, personeelsbe-
leid, en een effectieve 
samenwerking van haar 
scholen onderling en met 
de GMR en het bestuur.  
www.isob.net 
 

De ISOB zoekt per 1 september 2010 voor OBS De Driemaster  
te Egmond aan Zee een: 

 

Enthousiaste directeur m/v 
minimaal 0,8 FTE 

 
 
Informatie over de school: 
● De Driemaster is een openbare school, met een dorps karakter; 
● de school heeft 204 leerlingen, verdeeld over 8 groepen; 
● het enthousiaste en professionele team bestaat uit 16 personen;  
● op De Driemaster wordt er veel aandacht besteed aan de zorg en welzijn van 
    de kinderen; 
● De Driemaster heeft als speerpunten: de taalontwikkeling, de sociaal- 
   emotionele ontwikkeling en het spel van de kinderen. 
 

Van een directeur verwachten wij de volgende persoonlijke eigenschappen en 
werkervaring:  
 
Hij/zij: 
● is een warme persoonlijkheid en heeft gevoel voor humor; 
● is voor de kinderen en ouders laagdrempelig.  
   Hij of zij staat dicht bij de kinderen, ouders en collega’s.  
● is enthousiast en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 
● is bereid om een deel van de werktijd voor de klas te staan; 
● draagt de visie van De Driemaster uit en vertaalt deze in een duidelijke koers. 

 
Overige informatie: 
Informatie kunt u opvragen bij de adjunct-directeur van de school, de heer  
Frank Onderwater (tel. 06-57346812).  Tevens bij de heer P. Went, algemeen  
directeur ISOB (tel. 0251-319 888). Brieven met uw motivatie voor deze functie 
en CV ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 22 juni 2010 gericht aan ISOB-
bestuur, Sokkerwei 2, 1901 KZ Castricum. Gesprekken met de kandidaten zijn 
gepland op maandag 28 juni 2010, vanaf 16.00 uur.  
Bezoek ook de website van de school www.obsdriemaster.nl 
 

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

 

http://www.isob.net/
http://www.obsdriemaster.nl/

