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De ISOB is een stich-
ting van zes gemeen-
ten in Noord- en Mid-
den Kennemerland en 
omvat 22 scholen met 
ongeveer 4300 leerlin-
gen en 430 vaste en 
tijdelijke leerkrachten. 
De kleinste school telt 
zo’n 63 en de grootste 
school 327 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 verbete-
ren. 
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 onderling en 
met de GMR en het 
bestuur.  
www.isob.net 
 

De ISOB zoekt per 1 september 2010 voor De Vinckhuysenschool  
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, be-
trokken ouders en collega’s. 

 De school heeft een belangrijke functie in de sociale gemeenschap van de om-
liggende dorpen en investeert in goede relaties met verenigingen en ouderiniti-
atieven. 

 De school heeft komend schooljaar ongeveer 155 leerlingen en werkt met 7 
groepen. 

 Wij streven naar een doorgaande lijn in onze onderwijsontwikkeling en hebben 
oog voor alle leerlingen, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. 

 Het enthousiaste team bestaat uit 11 personen. 
 
Van de directeur verwachten wij de volgende professionele kwalificaties, persoonlijke 
eigenschappen en werkervaring: 
 
Hij/zij:  

 heeft onderwijskundige en aantoonbare leidinggevende ervaring;  

 draagt zorg voor een pedagogisch klimaat waarin leerlingen, leerkrachten en 
ouders zich veilig en gewaardeerd voelen; 

 bezit uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden; 

 is een sterke persoonlijkheid die beschikt over daadkracht, maar die ook ver-
antwoordelijkheden durft te delegeren;  

 heeft een coachende stijl, aandacht voor teamvorming en ondersteunt de  
individuele teamleden;  

 heeft een heldere visie, draagt deze uit en vertaalt deze in een duidelijke koers;  

 stimuleert de in gang gezette onderwijskundige vernieuwingen, zorgt dat deze 
worden uitgevoerd, geïmplementeerd en verder ontwikkeld;  

 communiceert met respect, betrokkenheid en humor met leerlingen, team en 
ouders en externe relaties in de dorpsgemeenschap; 

 is bereid lesgevende taken te vervullen;  

 kiest vanuit een eigen, heldere visie voor werken in het openbaar onderwijs. 
 

Overige informatie: 
Informatie kunt u opvragen bij de adjunct-directeur van de school, mevrouw Irma  
Mensink-van der Berg (tel. 075-64 11 387). Tevens bij de heer P. Went, algemeen direc-
teur ISOB (tel. 0251-319 888). Brieven met uw motivatie voor deze functie en CV ont-
vangen wij graag uiterlijk dinsdag 22 juni 2010 gericht aan 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.vhschool.nl 
 

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

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

