
 

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 Boomgaard heeft ruim 200 
leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De 
school is sinds 2017 gehuisvest in een 

nieuwe multifunctionele accommodatie in 
het dorpshart van Mijnsheerenland. 

 

 
 

 
 

                   Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ondernemende 

directeur  
voor de obs De Boomgaard te Mijnsheerenland 

 
Missie van de school: Elk kind is talentvol! 
De Boomgaard hanteert vijf kernwaarden (Open, Ontwikkelingsgericht, Gelukkig, 
Samen, Toegewijd) om aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van alle leerlingen 
te voldoen. Daarnaast is De Boomgaard EarlyBird school. Wij geven al in de 
kleutergroepen Engelse les. Covey: ‘The Leader In Me’ is inspirerende leidraad voor de 
omgang met kinderen en met elkaar. 
Ons motto: Kom oogsten! 

 
De functie in het kort: 
U bent integraal verantwoordelijk. U bent dus aanspreekpunt voor de medewerkers, 
ouders, medezeggenschapsraad en het bestuur van Stichting Acis. Uw taken en 
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het managementstatuut. 
U hebt aandacht voor de behoeften van de leerlingen, bewaakt de kernwaarden van de 
school en creëert een rustige en veilige omgeving.  
U bent ondernemend, inspirerend, proactief en in staat de belangen van De 
Boomgaard goed te behartigen. Goede communicatie met de ouders en andere 
betrokkenen is voor u vanzelfsprekend. 
U levert bovendien een constructieve bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en 
uitvoering binnen de stichting. U bent sparringpartner voor collega’s en bestuur.  

 
Dit zoeken wij:                                                                                                                  
Een zichtbare directeur voor medewerkers, kinderen en ouders; met groot empathisch 
vermogen en goede communicatieve en sociale vaardigheden.  
Een coachend leidinggevende, die medewerkers ontwikkelruimte biedt, talenten 
binnen het team (h)erkent en kaders schept. Kortom, een echte verbinder; betrokken, 
besluitvaardig, ambitieus en integer.  
Een directeur met oog voor individuele achtergronden en behoeften van grote en 
kleine mensen met een heldere visie op onderwijs, kwaliteitszorg en opvoeding. 
Een ondernemer, vaardig in het ontwikkelen en implementeren van meerjarig 
strategisch beleid, met een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs en een 
afgeronde schoolleidersopleiding (of de bereidheid die te volgen).  

 
Wij bieden u: 

 een uitdagende baan op een aantrekkelijke school met een leuk, hecht team 

 goede begeleiding en diverse ontplooiingsmogelijkheden 

 een salaris conform CAO-PO 

 een aanstelling van 0,8 - 1,0 (in overleg) 

 
Voor meer informatie: 

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

 Dhr. M. van de Lisdonk, directeur obs De Boomgaard, tel. 0186-602760 

 
Uw sollicitatie: 

 stuur uw sollicitatie met cv voor 1 oktober 2018 naar het bestuurskantoor van 
Stichting Acis, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
info@acishw.nl; 

 de eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 9 oktober 2018 in het 
bestuurskantoor te Puttershoek; 

 het tweede gesprek, inclusief bezoek aan De Boomgaard, vindt plaats op  
11 oktober 2018; 

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

 een ontwikkelassessment vindt plaats in overleg.            

 
 
In het kader van de sollicitatieprocedure worden persoonsgegevens van de kandidaten verwerkt, zoals 
contactgegevens en gegevens die zijn vermeld in de sollicitatiebrief en het cv. Deze gegevens worden 
uitsluitend door de daarvoor aangewezen personen verwerkt ter beoordeling van de geschiktheid van de 
kandidaat en om contact met de kandidaat te leggen.  
Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van de stichting op onze website. 
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