
 
 

Onderwijsgroep Acis 
openbaar onderwijs 

Hoeksche Waard 
 

 
 

20 basisscholen 
1 school speciaal basisonderwijs 
2 scholen voortgezet onderwijs 

5000 leerlingen 
500 medewerkers 

 

 
 

Ons motto: 
Acis, elk kind de beste basis,  

van kleuter tot student 
 

 
 
Obs De Gouwaert heeft ruim 40 leerlingen, 

verdeeld over 3 groepen. De school is samen 
met de bibliotheek en peuterspeelzaal in 

een recent gerenoveerd gebouw gehuisvest. 
 

 
 

De Hoeksche Waard is een gebied met rust 
en ruimte in de directe omgeving van 

Rotterdam en Dordrecht. 

 

                Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ondernemende  
 

directeur  

voor de obs De Gouwaert te Goudswaard (per 1/8/2018) 

                                    
Missie van de school: Met elkaar, voor elkaar, samen het beste voor uw kind!  
 
Het pedagogisch klimaat in de school is gestoeld op de ‘Gouwwaarden’: Netjes, 
Aardig, Rustig. De school groeit en telt ruim 40 leerlingen, verdeeld over 3 
groepen. Het gebouw is in 2016 prachtig gerenoveerd en biedt nu tevens 
onderdak aan de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en bibliotheek. De 
school is hierdoor een belangrijke ontmoetingsplaats binnen het dorp.  

 
 
Voor de functie geldt: 
U bent integraal verantwoordelijk. U bent aanspreekpunt voor het personeel, 
de ouders, medezeggenschapsraad en het bestuur van Stichting Acis.  
Uw taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het managementstatuut. 

 
 
Wat brengt u mee: 

 een groot hart voor kinderen/empathisch vermogen 

 aantoonbaar leidinggevende capaciteiten 

 sterke communicatieve en sociale vaardigheden 

 inspiratie, ambitie, betrokkenheid en besluitvaardigheid 

 een ondernemende en verbindende instelling  

 een heldere visie op onderwijs, kwaliteitszorg en opvoeding   

 visie en vaardigheden op het gebied van ict  

 onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs  

 een afgeronde schoolleidersopleiding of de bereidheid die te volgen 

 
 
Wij bieden u: 

 een uitdagende baan op een aantrekkelijke school 

 goede begeleiding en diverse ontplooiingsmogelijkheden 

 een salaris conform CAO-PO 

 een aanstelling van 0,6 - 1,0 (in overleg) 

 
 
Voor meer informatie: 

 de heer L.J. van Heeren, bestuurder Stichting Acis, tel. 078-6295999 

 de heer A. Boele, directeur De Gouwaert, tel. 0186-691400 

 
 
Uw sollicitatie: 

 stuur uw sollicitatie met cv voor 8 mei 2018 naar het bestuurskantoor 
van Stichting Acis, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
info@acishw.nl; 

 de eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdagavond 22 mei 2018 in 
het bestuurskantoor te Puttershoek; 

 het tweede gesprek, inclusief bezoek aan De Gouwaert, vindt plaats op 
donderdagochtend of – middag 31 mei 2018; 

 het derde gesprek en bezoek aan uw huidige school: tijdstip in overleg; 

 een ontwikkelassessment vindt plaats in overleg. 
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