
      
“Welbevinden als basis voor een brede ontplooiing”   

 

Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) zoekt per 1 januari  2019 een 

 

Inspirerende directeur voor kbs Mariëngaarde 
(1,0 FTE) 

 
Wie zijn wij? 
 

Katholieke basisschool Mariëngaarde is sinds oktober 2011 de trotse (mede)bewoner van de Brede 

School Gildenplein aan de Schepenenstraat in Gorinchem. Mariëngaarde is een inclusieve school. 

Kinderen met zeer uiteenlopende talenten en mogelijkheden bezoeken de school. 

 

Mariëngaarde helpt de leerlingen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers met een actieve 

deelname in de maatschappij. Iedere leerling wordt uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen naar 

zijn of haar mogelijkheden. De huidige samenleving heeft mensen nodig die levenslang leren.  Het team 

wil de leerlingen begeleiden/coachen om te komen tot zelfverantwoordelijk leren.  Mariëngaarde biedt 

de kinderen richting, ruimte en ruggensteun om te komen tot zelfverantwoordelijk leren. De school 

betrekt de ouders bij het leerproces van hun kind(eren) en samen met de ouders  willen we onze 

kinderen  een prettige en leerzame basisschooltijd  bezorgen waarna de stap naar een passend type 

vervolgonderwijs een logische is. 

 

Onze toekomstige directeur:  

 kan overtuigend communiceren; 

 is toegankelijk en standvastig; 

 is zichtbaar voor ouders en leerlingen; 

 geeft het team de ruimte en de tijd om verder te ontwikkelen en te groeien; 

 is in staat om teamprocessen voort te zetten, te faciliteren en richting te geven; 

 heeft een focus op en handelt vanuit een onderbouwde visie op inclusief onderwijs en de daarbij 

behorende doelstellingen; 

 weet ook binnen de gestelde kaders op creatieve wijze oplossingen te vinden; 

 heeft oog voor de maatschappij, onze omgeving en onderwijsontwikkelingen; 

 heeft ervaring in het primair onderwijs; 

 heeft aantoonbare leidinggevende ervaring;  

 heeft oog voor de positionering van Mariëngaarde binnen het samenwerkingsverband; 

 wil en kan meedenken in het directieoverleg in het belang van alle scholen binnen SKOBA.  

 

Wat bieden wij?  



 Een fantastische school met meer dan 400 leerlingen; 

 Een enthousiast en deskundig team; 

 Beloning conform functieschaal DC, directeur CAO PO;  

 Uitgebreide (persoonlijke) scholingsmogelijkheden; 

 Een directieoverleg met ruimte om mee te denken en bij te dragen aan de toekomst van SKOBA. 

 

Belangstelling?  
Bezoek de website van de school www.mariengaarde.nl   

Voor meer informatie kunt u terecht bij: mevrouw S. van Duijn (voorzitter College van Bestuur 

SKOBA), 06 – 26978813  

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, verzoeken wij u uiterlijk vóór 23 juli 2018 te reageren 

door toezending van motivatiebrief en curriculum vitae naar marjanne.mak@skoba.nl. 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 28 augustus, donderdag 30 augustus en op 

donderdag 6 september 2018.  
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