
 
 

 

 

PROOLEIDEN vormt het 

schoolbestuur voor 13 

basisscholen, 1 school voor 

speciaal basisonderwijs en 

2 scholen voor speciaal 

onderwijs in Leiden. 

 

Op dit moment bezoeken 

ruim 4200 leerlingen onze 

scholen en zijn er ruim 500 

medewerkers bij onze 

organisatie werkzaam. 

 

Respect voor de verschillen 

tussen mensen is de basis 

van waaruit wij werken. 

Binnen de openbare scho-

len wordt het omgaan met 

deze verschillen verder 

uitgewerkt in “onderwijs 

op maat”. Elke school doet 

dit op haar eigen manier. 

Dit maakt het mogelijk om 

alle kinderen de zorg te 

geven die hen toekomt. 

 

 

 

 

Obs Apollo is een 

Montessorischool gelegen 

in Leiden (Bos- en gasthuis-

district) met leerlingen uit 

diverse lagen van de 

bevolking en culturen. 

We zijn hard op weg vorm 

te geven aan een 

Montessorischool in de 21
e
 

eeuw. De school bestaat 

uit 9 groepen en heeft een 

leerlingenaantal van ± 200. 

 

 

 

 

Voor onze openbare Montessorischool Apollo zoeken wij een 

inspirerende, professionele 

 

   directeur 
 

De directeur is als integraal schoolleider vooral belast met het 

onderwijskundig leidinggeven aan de school. Daarnaast is hij/zij 

verantwoordelijk voor het personeels-, organisatorisch, huisvestings- 

en financieel beleid op schoolniveau. Hij/zij heeft oog voor de positie 

van de school binnen de wijk en werkt op een constructieve manier 

samen met de bij de school betrokken geledingen. 

 

Kandidaten hebben ervaring in een leidinggevende functie, bij voor-

keur in het Montessori(basis)onderwijs en zijn in het bezit van het 

diploma schoolleider primair onderwijs. 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een moderne Montessori-

visie heeft en deze uit kan dragen; daartoe volgt hij/zij de schoollei-

dersopleiding voor Montessorionderwijs of heeft deze gevolgd. 

 

De meest relevante competenties: 

A. Onderwijskundig leiderschap 

B. Visiegericht leiderschap 

C. Doelgericht leiderschap 

D. Is ambitieus, ondernemend en betrokken bij het werk 

E. Onderwerpt zijn/haar eigen handelen aan een kritische 

reflectie en past zijn/haar handelen zo nodig aan 

F. Inspireert, motiveert, relativeert en delegeert 

G. Is bereikbaar en aanspreekbaar 

H. Communiceert helder en open 

 

Inschaling vindt plaats volgens de CAO Primair Onderwijs in schaal DB. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw 

W. Franken van PROOLEIDEN, manager onderwijs- en personeels-

zaken. Telefoonnummer: 071 – 5247673. 

 

Een uitgebreide profielschets is op te vragen bij de receptie van 

PROOLEIDEN. Telefoonnummer 071 – 5247670. 

 

Uw sollicitatiebrief met c.v. kunt u tot 14 mei a.s. richten aan: 

PROOLEIDEN, t.a.v. mevr. W. Franken, Maresingel 3, 2316 HA Leiden, 

onder vermelding van vacature Apollo. Ook kunt u uw brief mailen 

naar w.franken@prooleiden.nl. 

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op: 

1
e
 ronde: woensdag 26 mei a.s. van 13.30 tot 16.30 uur en donderdag 

27 mei van 11.30 tot 14.30 uur. 

2
e
 ronde: maandag 7 juni a.s. van 10.00 tot 13.00 uur. 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


