
  
 

Gevraagd meerscholendirecteur/projectleider (m/v) 
 

De Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in de gemeente Sluis, de Stichting Escaldascholen, vraagt 
met ingang van 1 september 2009 een meerscholendirecteur/projectleider (1 wtf) voor de OBS 
Europaschool en OBS JW Frisoschool in de gemeente Sluis. 
 
De leiding van de scholen wordt in samenwerking uitgevoerd met een locatiehouder. De locatiehouder is 
verantwoording verschuldigd aan de meerscholendirecteur.  
Op beide scholen wordt hard gewerkt aan het schoolconcept waarin begrippen als meervoudige 
intelligentie, intervisie en flexibele groepsorganisatie een grote rol spelen. Het projectleiderschap heeft 
betrekking op het leiden van de reeds gestarte samenwerking van enkele scholen. 
 
Functie-eisen: 

• Afgeronde opleiding Pedagogische Academie Basis Onderwijs en/of vergelijkbaar HBO-niveau 
• Ervaring in leidinggeven (lijnorganisatie/projectleiding) 
• Ervaring in het lesgeven van combinatiegroepen (twee of meer leerstofjaren bij elkaar) 
• Ervaren in samenwerken op basis van overleg 
• Besluiten kunnen en durven nemen 
• Mensen durven aanspreken op hun verantwoordelijkheid 
• Vaardig in het omgaan met wensen en behoeften van ouders  
• Visie op de toekomst van het onderwijs 
• Affiniteit met kleine scholen (relatie dorp-school) 
• Onderschrijven van de uitgangspunten van het Openbaar Onderwijs 

 
Daarnaast volgt de Stichting de omschrijving van de competenties van de Nederlandse Schoolleiders 
Academie. 
 
Wij bieden: 

• Salarisniveau DB, inclusief toelage schoolleiders. (Actieplan LeerKracht) 
• Compensatieregeling en bapo volgens CAO 2009 Primair Onderwijs 
• Een werktijdfactor van 0,9 is bespreekbaar 
• De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde 

tijd 
• Een collegiale sfeer en onderlinge hulp in het bovenschoolse managementteam 
• Ondersteuning door de Algemeen directeur 

 
De sollicitatietermijn gaat in op 18 juli a.s. en loopt tot 31 augustus a.s. 
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 37. 
U kunt uw sollicitatie, per brief en/of per e-mail, richten aan: 
De heer A.R. de Jong, Algemeen directeur.  
Postbus 35, 4500 AA  OOSTBURG 
E-mailadres: info@escaldascholen.nl 
Informatie via  telefoonnummer: 0117-45 06 10 of  06 11 91 74 37  
 
De vacature wordt zowel intern als extern aangeboden. 
Reeds ingediende open sollicitaties bij de Stichting naar de functie van schooldirecteur die dit schooljaar 
door ons zijn ontvangen, worden meegenomen in de sollicitatieprocedure. 
Voor informatie met betrekking tot de scholen, zie: http://www.escaldascholen.nl  
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