
 
 

Stichting Acis Openbaar 
Primair Onderwijs 
Hoeksche Waard 

 

 
 
De scholen voor openbaar 
primair onderwijs in de 
Hoeksche Waard zijn 
verenigd onder één 
bestuurlijke paraplu: 

Stichting Acis voor openbaar 
Primair Onderwijs 

 
Stichting Acis heeft 
23 basisscholen 

1 school voor speciaal 
basisonderwijs 

een groeiend aantal leerlingen 
(3600) 

325 medewerkers 
 

 
 

 
 

 
 
 

De Hoeksche Waard is een 
landelijk gebied met veel 
groen, rust en ruimte in de 
nabijheid van Rotterdam en 

Dordrecht. 

 
Het bestuur van de Stichting Acis Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard is 
met ingang van 1 januari 2009 op zoek naar: 
 

       Twee ondernemende, inspirerende directeuren (m/v) voor: 
• De openbare basisschool De Viking in Nieuwendijk 
• De openbare basisschool De Boemerang in Mookhoek 

 
De Viking: 
De school is gesitueerd in het landelijke gelegen Nieuwendijk in het westelijk 
gedeelte van de Hoeksche Waard. De school telt ongeveer 35 leerlingen. 

De belangrijkste aandachtspunten van de school zijn: 
• De onderwijsvisie sluit aan bij de ideeën van Janusz Korczak 
• Dialoog, respect, participatie en zelfreflectie zijn de basisingrediënten voor 

het pedagogisch klimaat 
 

De Boemerang: 
De school staat in het buurtschap Mookhoek tussen ’s-Gravendeel en Strijen en is 
gehuisvest in een goed ingericht gebouw en heeft een stabiel leerlingenaantal ( 40 
leerlingen). De school is bezig met een oriëntatie op het Daltononderwijs. 

De belangrijkste aandachtspunten van de school zijn: 
• zelfstandigheid als opvoedingsmiddel 
• het creëren van een veilig schoolklimaat 
• onderwijs op maat voor elke leerling 

 
Voor de beide functies geldt: 
U bent integraal verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot onderwijs, 
financiën en personeelszaken. U bent aanspreekpunt voor het personeel, de 
ouders, medezeggenschapsraad en de directie van de Stichting Acis. Daarnaast 
vindt u het plezierig om directietaken te combineren met lesgevende taken.  

 
Wat brengt u mee: 

• Een heldere visie op onderwijs en opvoeding 
• Sterke communicatieve en sociale vaardigheden 
• Ambitie en besluitvaardigheid 
• Aantoonbare leidinggevende capaciteiten in het basisonderwijs 
• Een afgeronde schoolleidersopleiding dan wel de bereidheid die te gaan 

volgen 

 
Wij bieden u: 

• Ondersteuning bij de uitvoering van uw functie 
• Een uitdagende baan bij een actief schoolbestuur 
• De mogelijkheid bij te dragen aan (bovenschoolse) beleidsvoorbereiding 
• Een fulltime functie in schaal DA

Wilt u meer weten: 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: 

• mevrouw De Pauw, de huidige directeur van De Viking telefoon 0186-
661821 

• mevrouw Havelaar, de waarnemend directeur van De Boemerang 
telefoon:078-6731249 

• de heer G.H. Denneboom, adjunct algemeen directeur van Stichting Acis 
telefoon: 0186-605800 
 

De sollicitatie: 
Stuur uw sollicitatie voor 30 september 2008 naar: 

• Stichting Acis Wilhelminastraat 6a, 3271 BZ Mijnsheerenland 
•  Mailen mag ook: denneboom@acishw.nl 
• De eerste gespreksronde van De Viking vindt plaats op maandag 6 oktober 
• De eerste gespreksronde van De Boemerang op dinsdag 7 oktober 
• De tweede ronde bestaat uit uw bezoek aan de school met daarop 

aansluitend een gesprek 
• In de derde ronde brengt de benoemingsadviescommissie een bezoek aan 

uw school en/of vindt er een assessment plaats 
 
 



 


