
 

Brede school De Egelantier in Soest is uiterlijk per 1 oktober 2018 op zoek naar een  

Directeur m/v voor 0,6375 fte (25,5 uur per week) 

Het schoolprofiel 

Brede school De Egelantier in Soest is een kunstmagneetschool en telde op 1 oktober 2017 105 

leerlingen waarvan 98% met een migratie achtergrond. De school is een plaats in de buurt waar 

kinderen en volwassenen met verschillende culturele en religieuze achtergronden elkaar ontmoeten. 

Vanuit onze openbare achtergrond willen wij een ontmoetingsplaats zijn waar kinderen en 

volwassenen met elkaar en van elkaar kunnen leren. Naast de verplichte leerstof wordt ruim 

aandacht besteed aan kunst en cultuur waarbij muziek en beeldende vorming extra aandacht krijgen, 

de zogeheten magneetvakken. Een kunstmagneetschool is een school die kunst nadrukkelijk 

opneemt in het programma.  

De Egelantier is een school gebaseerd op de richtlijnen van het Ambitie- en Koersboek en heeft de 

onderwijskundige ontwikkeling die de stichting Eem-Vallei Educatief heeft beschreven in het Ambitie 

en Koersboek hoog in het vaandel staan. De inhoud van het Ambitie en Koersboek staat uitgebreid 

omschreven op de website van de stichting Eem-Vallei Educatief (www.stev.nl onder Digitale 

boekenkast / Eem-Vallei Ambitie en Passie. 

De school kent drie kernwaarden: veiligheid, plezier en vertrouwen / verantwoordelijkheid. Vanuit 

deze waarden geven zij het onderwijs vorm.  

De Egelantier en Daltonschool deBuut in Soest vallen beiden onder 1 BRIN nummer. Tot 1 april jl. 

werd de functie van directeur door 1 persoon ingevuld. Vanaf die datum is de functie opgesplitst en 

hebben beide locaties een eigen directeur. Ten aanzien van de formatie en de begroting zullen beide 

directeuren samen optrekken. 

 

Persoonskenmerken 

Het bestuur en het team van De Egelantier verwachten van de nieuwe directeur dat je naast de 

algemeen leidinggevende competenties, de volgende extra’s bezit: 

- Je hebt affiniteit met openbaar onderwijs; 

- Je staat open voor onderwijskundige vernieuwing; 

- Je staat voor de onderwijsvisie van de stichting en de school en wilt deze verder uitdragen. 

Daarnaast kun je reeds ingezette veranderingen borgen; 

- Je signaleert en analyseert maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en 

ontwikkelingen in de schoolomgeving; 
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- Je bent een actieve gesprekspartner voor de gemeente Soest en welzijnsorganisaties in de 

omgeving; 

- Je kunt de huidige betrokkenheid en teamspirit vasthouden en uitbouwen; 

- Je kunt snel schakelen en handelen; 

- Je bent resultaatgericht en daadkrachtig; 

- Je bent als directeur van De Egelantier erg zichtbaar in de wijk Smitsveen en in Soest en 

omgeving; 

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel intern als extern; 

- Je bent ouder- en kindgericht (voorstander van grote ouderbetrokkenheid bij de 

ontwikkeling van het onderwijs); 

- Je bent coördinator van de bovenschoolse taalklas in Soest en coördinator van de taalklas zij-

instromers van de gemeente Soest; 

- Je bent sterk in netwerken; 

- Je kunt een klimaat scheppen waarin leerlingen en leerkrachten zich gemotiveerd, 

gestimuleerd en gewaardeerd voelen; 

- Je bent in staat om leerkrachten te professionaliseren om zich blijvend te ontwikkelen. 

- Je hebt een onderzoekende houding; 

- Je voldoet aan de competenties zoals omschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders 

in het Primair onderwijs; 

- Je bent bij voorkeur lesbevoegd; 

Je krijgt te maken met een enthousiast team dat openstaat voor nieuwe ontwikkelingen en daar een 

hoge mate van eigen verantwoordelijkheid in neemt. 

De procedure 

Herken je jezelf in deze competenties, dan kun je je sollicitatiebrief en CV uiterlijk tot en met 3 juni 

2018 mailen naar m.dikkeboer@stev.nl. 

 

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marisca Dikkeboer, 

beleidsmedewerker Personeelszaken van de stichting. Dit kan per mail of telefonisch op  

033-3031490. Bij haar kun je ook het Ambitie en Koersboek digitaal opvragen. 

Voor informatie over de inhoud van de functie en de school kun je contact opnemen met Marijke 

Kemp, huidige directeur van de Egelantier op telefoonnummer 035-6099270 /  

035-6035678. 

Gesprekken met de sollicitatiecommissie zullen (na briefselectie op 5 juni 2018) plaatsvinden in twee 

rondes: 

1e gesprek: 14 juni 2018 tussen 09.00 – 16.00 uur 

2e gesprek: 21 juni 2018 tussen 13.00 – 17.00 uur 

Het arbeidsvoorwaardelijk gesprek staat vooralsnog gepland op 28 juni 2018 om 15.00 uur.  

Inschaling vindt plaats in de DA-schaal.  
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