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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 
(ruim 3600) 

325 medewerkers 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

van de regio’s  
Rotterdam en Dordrecht. 

 

 
Stichting Acis openbaar primair onderwijs is met ingang van 1 augustus 2009 op zoek 
naar: 
 

een inspirerende en ondernemende directeur (m/v) 
voor basisschool De Blieken in Klaaswaal 

       
De huidige directeur maakt met ingang van het nieuwe schooljaar gebruik van de 
FPU-regeling 
 

              Missie van de school: “uw kind, onze gedeelde zorg” 
 
De Blieken is gehuisvest in een ruim, kleurrijk opgezet gebouw in Klaaswaal en telt  
ongeveer 145 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Het team telt 10 enthousiaste 
leerkrachten. De school groeit licht. 

 

De belangrijkste aandachtspunten van de school zijn: 
• Deelname aan het Early Bird project waarbij Engels in de groepen 1 t/m 4 deels 

door een vakleerkracht wordt gegeven en deels door de groepsleerkracht 
• Veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling m.b.v. “taakspel” 
• Het geven van adaptief onderwijs 

 

Voor de functie geldt: 
U bent integraal verantwoordelijk voor het beleid en de kwaliteit van de school. U bent 
aanspreekpunt voor het personeel, de ouders, medezeggenschapsraad en de directie van 
Stichting Acis.  
 

 

Wat brengt u mee: 
• Aantoonbaar leidinggevende capaciteiten in het basisonderwijs 
• Sterke communicatieve en sociale vaardigheden 
• Ambitie en besluitvaardigheid 
• Een heldere visie op onderwijs en opvoeding 
• Belangstelling voor muziek en creatieve vakken 
• Een afgeronde schoolleidersopleiding of de bereidheid die te gaan volgen 

 

 

Wij bieden u: 
• Een uitdagende baan met een hecht en betrokken team 
• Goede begeleiding en diverse ontplooiingsmogelijkheden bij een actief 

schoolbestuur 
• De mogelijkheid bij te dragen aan (bovenschoolse) beleidsvoorbereiding 
• Een aanstelling van 0,8 fte tot 1,0 fte  
• Een salaris conform de CAO-PO (schaal DA + een toelage van €550 per maand) 

 

 

Wilt u meer weten? 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot: 

• De heer D. Flier, de huidige directeur van de school, telefoon 0186-579220 
• De heer G.H. Denneboom adjunct algemeen directeur van Stichting Acis, telefoon 

0186-605800 
• www.acishw.nl en www.blieken.nl 

 

De sollicitatie: 
Stuur uw sollicitatiebrief met CV voor 16 maart  a.s. naar: 

• Stichting Acis, Wilhelminastraat 6a, 3271 BZ Mijnsheerenland 
• Mailen mag ook: denneboom@acishw.nl 
• De eerste gespreksronde vindt plaats op 24 maart of 26 maart (’s avonds) 
• De tweede ronde bestaat uit uw bezoek aan De Blieken op 31 maart of 2 april met 

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

school (tijdstip in overleg) 
• Tenslotte vindt een assessment plaats (tijdstip in overleg) 

 


