
 
 
 
 
De 22 openbare scholen op Walcheren (Zeeland) vallen 
onder een zelfstandig bestuur met de naam Archipel 
Scholen. Elke Archipelschool biedt kwaliteit voor ieder kind, 
waarbij ontmoeting en respect centraal staan. 
Archipelscholen zijn kindgericht, resultaatgericht, 
toekomstgericht en maatschappijgericht. 

 
Het bestuur van de Archipel Scholen zoekt per 1 februari 2009 een 

 

enthousiaste directeur (m/v)  
voor Archipelschool Theo Thijssen-Paauwenburgschool 

te Vlissingen 
 

Wij zoeken iemand die: 

- passie heeft voor het onderwijs en bewust kiest voor openbaar onderwijs; 

- een duidelijke visie heeft op openbaar onderwijs, kwaliteitsontwikkeling en –zorg, een visie die 
aansluit bij die van Archipel Scholen; 

- sturing geeft aan het onderwijskundig concept, het principe van adaptief onderwijs 
onderschrijft en hiermee wil werken; 

- op een inspirerende wijze leiding geeft aan een gemotiveerd team van leerkrachten; 

- een educatief ondernemer is; 

- effectief en helder kan communiceren;  

- open en betrokken is; 

- bij voorkeur in het bezit is van het diploma schoolleider primair onderwijs; 

- ruime ervaring heeft als directeur. 
 

Wij bieden: 

- een school met in totaal circa 350 leerlingen en een team van 25 leerkrachten; 

- een prettig, dynamisch, professioneel schoolklimaat; 

- een school in beweging, met ambities; 

- een effectieve, bovenschoolse structuur; 

- een heel fijne werkomgeving aan de Zeeuwse kust. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
De nieuwe directeur wordt aangesteld in een volledige betrekking (één fte) met een salaris van 
directeur, schaal DB. 
 

Procedure 
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de huidige directeur van Archipelschool  
Theo Thijssen-Paauwenburgschool, de heer W. Meulmeester (school: 0118 490245, privé: 0118 
478427) en de heer C.J. Corstanje ( 0118 493152 ), cjcorstanje@archipelscholen.nl. 
De profielschets is te lezen op www.archipelscholen.nl. 
 
Schriftelijke sollicitaties voor 30 mei 2008 sturen naar de Raad van Bestuur van Archipel Scholen, ter 
attentie van de heer C.J. Corstanje, Postbus 7, 4380 AA Vlissingen.  
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 11 juni. Een assessment (23 of 24 juni) is 
onderdeel van de sollicitatieprocedure. Een delegatie van ouders en personeel neemt deel aan de 
sollicitatiegesprekken.  
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 


