
 
                          

                           SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL 
 
 

 

JL-scholen: 
 

Tilburg 

- JL Driecant 
- JL Rendierhof 
 
 
Opmaat-scholen:  
 

Tilburg 

- obs Bibit 
- obs De Blaak 
- obs De Fonkel 
- obs Hartevelden 
- obs Koolhoven 
- obs Oculus 
- obs Panta Rhei 
- obs De Sleutel 
- obs De Vuurvogel 
 
Oisterwijk 

- AZC Oisterwijk 
- obs Darwin 
- obs De Bienekebolders 
- obs De Kikkenduut 
 
Hilvarenbeek 

- obs De Driehoek 
 
Baarle Nassau 

-   obs De Regenboog 
 
Voor meer informatie 
kunt u terecht bij:  

Mw. M. Pijpers,   
po@opmaat-scholen.nl  
Of bij dhr. M. Liebregts 
(013-2100108) 

 
Belangstelling? 

Stuur dan uw motivatie-
brief en CV uiterlijk    .           
1 september a.s. naar: 

po@opmaat-scholen.nl  
 

Procedure: 

1e gespreksronde:             
11 sept. vanaf 16.30 uur 
 
2e gespreksronde  
17 sept. vanaf 17.00 uur 
 
Een assessment maakt 
mogelijk deel uit van de 
procedure. 

 
www.driecant.nl 
www.opmaat-scholen.nl 

In 2016 is de Personele Unie tussen Jan Ligthartgroep Tilburg en Stichting Opmaat tot 
stand gekomen. In januari 2020 fuseren beide stichtingen in de nieuwe stichting Op-
maatgroep met 17 scholen openbaar en bijzonder neutraal onderwijs in de gemeenten 
Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau.  
 

Het bestuur van Jan Ligthartgroep Tilburg is op zoek naar een 
 

directeur DB (0,8 - 1,0 FTE)  
voor Jan Ligthartschool Driecant 

 
De school  
Driecant is een Bijzonder Neutrale school. Het onderwijs wordt gegeven vanuit de ge-
dachte van Jan Ligthart: Onderwijs is voelen, denken en doen. Dat doe je met Hart, 
Hoofd en Handen. Onze school schept een onderwijsleeromgeving waarin kinderen 
zich continu in brede zin kunnen ontwikkelen. Drie gebieden staan hierin centraal: 
cognitieve ontwikkeling, burgerschapsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. JL 
Driecant is een Netwerk Plusschool en draagt het keurmerk Begaafdheidsprofielschool 
vanwege het onderwijs aan begaafde leerlingen. JL Driecant is een lerende organisatie, 
die zich de komende jaren ontwikkelt naar een High Performing School, waarin de 
leerkracht centraal staat en het onderwijs onder andere op basis van data vorm krijgt. 
De school kent een open en transparante communicatie binnen de driehoek van ou-
der-school-kind. 

We zijn op zoek naar een directeur die 

 beschikt over een open karakter, positief is ingesteld en zich empathisch en daad-
krachtig opstelt;  

 leiderschap toont met visie en dit weet uit te dragen en daarbij ruimte geeft aan 
de professionaliteit van de teamleden;  

 inspirerend en motiverend met het team werkt aan het continueren en verder 
ontwikkelen van de ingezette onderwijsvernieuwing;  

 uitvoering kan geven aan de visie van de stichting om de school te ontwikkelen tot 
een High Performance School;  

 helder naar het team en de ouders communiceert;  

 voor ouders toegankelijk en zichtbaar wil zijn, weet hoe dat te realiseren en een 
goede omgang en voeling met de leerling heeft;  

 het begaafdheidsprofiel van de school weet uit te dragen;  

 weet te verbinden en weet samen te werken met de partners in de omgeving;  

 kennis heeft over de Enigma kwaliteitsaanpak;  

 geregistreerd is in het schoolleidersregister of bereid is zich verder te scholen om 
hierin opgenomen te kunnen worden. 

 
 Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 
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