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Openbaar onderwijs 
Hoeksche Waard 

 
 

 
 

20 basisscholen 
1 school voor speciaal basisonderwijs 
2 scholen voor voortgezet onderwijs 

5000 leerlingen 
500 medewerkers 

 
 

 
 
 

Het motto: 
Acis, elk kind de beste basis,  

van kleuter tot student 
 

 
 
 

 
In 2018/2019 realiseert Stichting Acis 

nieuwbouw voor Het Pluspunt.  
In het te bouwen ‘Kenniscentrum’ 

worden ook de christelijke school voor 
speciaal basisonderwijs en het 

(voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 
3) ondergebracht. Zodoende ontstaat 

een rijke onderwijsvoorziening  
voor de hele regio. 

 
 

 

 
OBS Het Pluspunt 

 
De Hoeksche Waard is een aantrekkelijk 
woon- en recreatiegebied in de directe 
omgeving van Rotterdam en Dordrecht. 

 
 

Stichting Acis openbaar onderwijs Hoeksche Waard is op zoek naar een 
empathische, inspirerende en ambitieuze 

 

directeur 
voor onze school voor gespecialiseerd basisonderwijs  ‘Het Pluspunt’ 

te Oud-Beijerland met 8 groepen en 100 leerlingen. 
 
Het Pluspunt is een unieke school voor kinderen met een onderwijs- en 
opvoedingsbehoefte waar het regulier basisonderwijs geen antwoord op 
heeft. Het Pluspunt kent drie verschillende leerwegen: 
 
- Kameleon (speciaal basisonderwijs; gedrag en leren); 3 groepen 
- Da Vinci (voor extra begaafde kinderen); 3 groepen 
- Regenboog (voor kinderen met veel behoefte aan rust en orde); 2 groepen     
 

Het motto van de school is: Ieder kind een talent

 
Voor de functie geldt: 
U bent integraal verantwoordelijk. U bent aanspreekpunt voor het personeel, 
de ouders, medezeggenschapsraad, het bestuur van Stichting Acis en het 
samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard (regio 
28.04). Het motto van het SWV is ‘Geen kind het eiland af’. Uw taken en 
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een managementstatuut. 

 
Wat brengt u mee: 

 een groot hart voor kinderen 

 aantoonbaar leidinggevende capaciteiten 

 sterke communicatieve en sociale vaardigheden 

 inspiratie, ambitie en besluitvaardigheid 

 een ondernemende instelling  

 een heldere visie op onderwijs en opvoeding   

 een afgeronde schoolleidersopleiding, of de bereidheid die te volgen 

 een onderwijsbevoegdheid primair onderwijs en een master  
(Special) Educational Needs of (ecologische) pedagogiek 

 Ervaring met de doelgroep: speciaal (basis)onderwijs, hoogbegaafden 

 
Wij bieden u: 

 een uitdagende baan op een zich ontwikkelende school 

 fijne collega-directeuren in PO en VO 

 goede begeleidingskansen en diverse ontplooiingsmogelijkheden 

 een salaris conform CAO-PO en een werktijdfactor van 0,8-1,0 fte 

 
Voor meer informatie: 

 de heer L.J. van Heeren, bestuur Stichting Acis, tel. 078-6295999 
of mail: vanheeren@acishw.nl  

 
Uw sollicitatie: 

 stuur uw sollicitatie met cv voor 25 september 2017 naar het 
bestuurskantoor van Stichting Acis, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek 
of mail naar info@acishw.nl 

 het eerste gesprek vindt plaats op woensdagavond 4 oktober in het 
bestuurskantoor; 

 het tweede gesprek, inclusief bezoek aan Het Pluspunt, vindt plaats op 
een nader te bepalen datum; 

 het derde gesprek en bezoek aan uw huidige school vindt plaats in 
overleg; 

 het assessment vindt plaats in overleg. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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