
 
 

PROOLeiden verzorgt regulier 

onderwijs aan kinderen van 4 

t/m 12 jaar. PROOLeiden telt 

zestien scholen verspreid over 

de stad: veertien reguliere 

basisscholen en twee scholen 

voor speciaal onderwijs. 

Met OBSG Leiderdorp vormt 

PROOLeiden een personele 

unie. 

 

 

Ruim 50% van de Leidse 

kinderen in de 

basisschoolleeftijd, circa 4.500 

kinderen, bezoekt onze 

scholen. Daarnaast heeft 

PROOLeiden een meer 

regionale functie door het 

aanbieden van speciaal 

onderwijs (scholen voor 

kinderen met psychische 

problemen en/of 

gedragsproblemen). 

 

De denominatie van 

PROOLeiden is openbaar. Dit 

betekent dat ieder kind, 

ongeacht zijn godsdienstige of 

levensbeschouwelijke 

grondslag, welkom is. 

 

PROOLeiden wil kinderen 

uitdagen het beste in zichzelf 

naar boven te brengen. We 

willen de denk- en menskracht 

van kinderen versterken door 

hen verantwoordelijkheid en 

een onderzoekende houding 

bij te brengen.  

 

 

Het bestuur van PROOLeiden  

en het team van OBS de Stevenshof 

zijn per 1 augustus 2018 

op zoek naar een 

 

Directeur 

40 uur per week (wtf 1,0) 

Wie zoeken we? 

De nieuwe directeur heeft in elk geval leidinggevende ervaring. Kennis van 

het basisonderwijs is vanzelfsprekend. Die ervaring en kennis zet hij of zij 

in om de ontwikkelingen die we op school al hebben ingezet om een 

doorgaande lijn te realiseren verder te initiëren, te begeleiden en mede 

vorm te geven. 

Dat dat gebeurt op een wijze die leidt tot het realiseren van resultaten, is 

voor ons logisch. Natuurlijk met het benodigde draagvlak bij betrokkenen. 

 

En dus is onze nieuwe directeur mensgericht, coachend en 

ondersteunend. Hij of zij toont persoonlijke kracht en heeft vernieuwende 

inzichten of staat daarvoor open. Daarbij kan hij of zij ook buiten kaders 

denken. 

Wie zijn wij? 

OBS de Stevenshof is een basisschool voor openbaar onderwijs met rond 

de 250 leerlingen en 20 personeelsleden. Het is een school met oog voor 

de ontwikkeling van elk individueel kind. 

 
Onze school staat voor onderwijs dat afgestemd is op ieder kind. Wij 

motiveren kinderen om onderzoekend bezig te zijn en op die manier 

kennis op te doen. Leerlingen zijn bij ons in een veilige omgeving. Dat geldt 

fysiek, maar juist ook in het pedagogisch klimaat dat wij nastreven. Daarin 

zijn belangstelling en waardering voor anderen belangrijk. Net zoals het 

kunnen opkomen voor jezelf.  

ICT en toekomstgerichte vaardigheden spelen binnen ons onderwijs een 

expliciete rol. 



 

 

 

 

 

 

PROOLeiden 

Onderwijs  

met aandacht voor elkaar. 

 

 

Wat zoeken we verder nog in die nieuwe directeur? 

Onze directeur heeft passie voor het onderwijs, heeft lef en daadkracht. 

Hij of zij is besluitvaardig, heeft humor en kan relativeren. 

Zichtbaarheid, toegankelijkheid en aanspreekbaarheid voor de kinderen, 

de ouders en het team is een must, waarbij een open en transparante 

manier van communiceren eigenlijk vanzelf spreekt. 

 

Hij of zij geeft vanuit vertrouwen het team ruimte voor eigen initiatieven, 

talenten en ontwikkeling met optimaal gebruik van hun competenties en 

zet hen ertoe aan deze verder te ontwikkelen. 

Hij of zij bewaakt de identiteit van de school en het gewenste 

pedagogische klimaat en geeft dit mede vorm.  

Onze nieuwe directeur beschikt over een relevant en adequaat netwerk of 

bouwt dit op. 

 

Onze leerlingen zoeken een directeur die … 

… slim is en goed kan luisteren en alles oplost en regelt. 

… lief is voor kinderen en ze allemaal kent. 

… nog lang op onze school kan blijven. 

… pestgedrag niet accepteert. 

… goed voor de school zorgt. 

… serieus, maar niet te streng is. 

 

Functie-eisen: 

Een volledige functieomschrijving is opvraagbaar bij de receptie van 

PROOLeiden, 071-5247670 en staat op de website van PROOLeiden. 

Arbeidsvoorwaarden: 

 rechtspositie conform CAO Primair Onderwijs 

 salaris conform salarisschaal DB 

Sollicitatie 

Uw sollicitatie voorzien van uw motivatie en CV kunt u tot en met  

4 maart 2018 richten aan solliciteren@prooleiden.nl onder duidelijke 

vermelding van “vacature Directeur Stevenshof”.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bob Hoogendam, 

Hoofd HR via 071-5247670. 

 


