
 

 

 
Het bestuur van de Archipel Scholen zoekt voor 

 

Archipelschool de Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg 

een enthousiaste directeur (m/v)  

 
Wij zoeken een directeur, die 
  

wat betreft persoonlijkheid: 
● een bruggenbouwer is met overtuigingskracht; 
● zichtbaar aanwezig is en weet wat er op de werkvloer speelt; 
● toegankelijk is en tegelijkertijd overwicht weet te houden; 
● met gevoel en op een persoonlijke wijze leiding geeft aan het team; 
● een werkklimaat creëert waarin het team zich gemotiveerd, gestimuleerd, ondersteund en 

gewaardeerd voelt; 
● een open, transparante cultuur nastreeft; 
● relativeringsvermogen heeft en stressbestendig is; 
● een sterk inlevingsvermogen, begrip en luisterend oor heeft voor (hoogbegaafde) kinderen en 

ouders;  
● samen met kinderen, team en ouders werkt aan een sterke, veilige school voor openbaar 

onderwijs in Oost-Souburg. 
 

wat betreft onderwijs: 
● overtuigd is van de onderwijsmethode Dalton; 
● in het bezit is van het Daltoncertificaat of bereid is dit te behalen; 
● affiniteit heeft met hoogbegaafdheidsonderwijs (SterQ!), kinderen en ouders; 
● een duidelijke visie heeft over de toekomst van het basisonderwijs; 
● openstaat voor onderwijsvernieuwing; 
● bereid is het Dalton Kindcentrum verder te ontwikkelen; 
● bekend is met moderne onderwijsmethode. 
●  

wat betreft vaardigheden: 
● uitstekende leiderschapskwaliteiten heeft en die besluitvaardig is met oog voor draagvlak 

binnen het team; 
● sterke communicatieve en sociale vaardigheden heeft (naar leerlingen, ouders, team, MR en 

overige partners); 
● die een afgeronde opleiding heeft tot schoolleider of bereid is tot het volgen (en afronden) van 

een opleidingstraject tot schoolleider. 
 
Arbeidsvoorwaarden 

De nieuwe directeur wordt aangesteld in een betrekking van 0.8 fte met een salaris van directeur 

schaal DB. 

  

Procedure 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij: 

- de huidige directeur van de school dhr.J.Eckhardt (0118 490187) 

johneckhardt@archipelscholen.nl of  

- de heer C.J. Corstanje - voorzitter CvB (0118 493151), cjcorstanje@archipelscholen.nl  

 

 

Sollicitaties kunnen voor 18 september 2017 per mail gestuurd worden naar het College van Bestuur 

cjcorstanje@archipelscholen.nl o.v.v. directeur De Tweemaster-Kameleon 
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Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 26 september 2017. 

Een delegatie van ouders en personeel van de school neemt deel aan de sollicitatiegesprekken. 

  

Zie voor verdere informatie  https://archipelscholen.nl/werken-bij/  
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