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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 sa-
menwerking van haar 
scholen onderling en met 
de GMR en het bestuur. 
www.isob.net  

De ISOB zoekt per 1 september 2010 voor OBS De Paltrok  
te Uitgeest een: 

 

Enthousiaste directeur m/v 
minimaal 0,8 FTE 

 
Informatie over de school: 
● De Paltrok is een openbare basisschool met een goede zorgstructuur en een 
    breed scala aan zorgarrangementen; 
● de school heeft 194 leerlingen, verdeeld over 8 groepen; 
● het team bestaat uit 15 leerkrachten; 
● in deze ondernemende school vinden veel activiteiten plaats, zoals het school- 
    orkest. 
 
Van een directeur verwachten wij de volgende persoonlijke eigenschappen en 
werkervaring:  
 
Hij/zij: 
● beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 
● is een uitstekend manager van mensen, maar ook van processen; 
● is flexibel en empathisch; 
● is zichtbaar in de school en laagdrempelig naar ouders; 
● is besluitvaardig en durft te delegeren; 
● heeft aantrekkelijke visie op de toekomst van de school in relatie tot leerlingen- 
   aanmelding en brede schoolontwikkeling; 
● is bekend met GIP, Vreedzame School en TOM en is in staat dit overtuigend  
   uit te dragen; 
● is een warm voorstander van openbaar onderwijs. 

 
Overige informatie: 
Informatie kunt u opvragen 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 t.a.v. ISOB-bestuur, Sokkerwei 2, 1901 KZ 
Castricum. 
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 28 juni 2010, vanaf 16.00 
uur.  Bezoek ook de website van de school www.obsdepaltrok.nl. 

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

 

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

