
 
 

 
 

met bestuurlijke  
verantwoordelijkheden 
m/v (0,8 - 1 fte)

RKBS DE ZONNEBERG ZOEKT EEN

DIRECTEUR

Wij bieden 
De Zonneberg is een 1-pitter. Het is een fijne basisschool met ruim 180 leerlingen in het hart van het  
Brabantse dorp Kruisland. Onze school wordt gekenmerkt door een warme sfeer en vervult een  
verbindende functie in het dorp.

We hebben de ambitie om het leren van en met elkaar en het eigenaarschap verder te ontwikkelen.  
We zijn gemotiveerd om het onderwijs vanuit een duidelijke visie verder te vorm te geven. Er is sprake van  
een professionele cultuur, en we vinden dat er altijd mogelijkheden zijn voor ontwikkeling en verbetering. 

De directeur van onze financieel gezonde school is gemandateerd met bestuurlijke taken en heeft daardoor  
alle ruimte en mogelijkheden om ambities waar te maken. 

Wij zijn op zoek naar iemand die met veel energie samen met het team, de ouders, leerlingen en het  
toezichthoudend bestuur verder bouwt aan onze prachtige school!

 
Wij zoeken 
een onderwijskundig leider: 
• met kennis van en ervaring in het primair onderwijs (minimaal Schoolleider Vakbekwaam,  
 de bereidheid om een relevante Master-opleiding (MLO) te volgen) 
• die zorg draagt voor het bewaken van een hoge kwaliteit van het onderwijs 
• die de visie van De Zonneberg samen met het team verder ontwikkelt en concreet vorm geeft 
• die de visie duidelijk en overtuigend binnen en buiten de school weet uit te dragen 
• die samen met het team en deskundigen invulling geeft aan passend onderwijs

 
een verbindend leider (boegbeeld van de school) die: 
• investeert in goede, wederkerige relaties met ouders 
• in staat is duurzame, professionele relaties met samenwerkingsverbanden, kinderopvang,  
 zorginstellingen en jeugdhulpverlening aan te gaan 
• actief relaties onderhoudt met andere scholen voor primair en voortgezet onderwijs 
• goede contacten heeft met de gemeente/gemeenschap en lokale ondernemers en verenigingen



 
een leider van een professionele organisatie die: 
• de talenten en competenties van het team optimaal weet te benutten 
• onderlinge kennisdeling en samenwerking stimuleert  
• leren, ontwikkelen en reflectie ondersteunt 
• zichtbaar betrokken is bij het welzijn van de kinderen, het team en de ouder; 
• de middelen (financiën, personeel, huisvesting) afstemt om de doelen van de organisatie binnen de 
  gestelde tijd te realiseren (beheersmatig management).

een schoolleider die: 
• besluitvaardig en daadkrachtig is 
• planmatig werkt, prioriteiten stelt, en waar nodig flexibel is 
• de gave heeft helder en krachtig te communiceren, tactvol is en goed kan luisteren 
• op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en opvoeding,  
 leiderschap in  onderwijsorganisaties, onderwijskwaliteit en onderwijsbeleid 
• kan reflecteren op het eigen handelen, open staat voor feedback, en integer en transparant is

 
Wij bieden 
• een enthousiast en warm team vol energie 
• een school waar de basiskwaliteit op orde is 
• een school met de ambitie om verder te ontwikkelen 
• grote eigen verantwoordelijkheid 
• een dienstverband bij voorkeur met ingang van 1 augustus 2022 
• werktijdfactor 1,0 (inzet voor werktijdfactor 0,8 is bespreekbaar) 
• inschaling conform de CAO in D12

 
Is dit iets voor jou?! Neem dan een kijkje op onze website www.rkbsdezonneberg.nl

Voor meer informatie kun je contact leggen met Marloes Brands, 
toezichthoudend bestuurder: +31 (0)6 -15 88 37 25 of een e-mail sturen naar  
zonnebergschool@outlook.com.

U kunt uw belangstelling voor deze vacature kenbaar maken door een motivatiebrief en CV  
per e-mail te sturen naar zonnebergschool@outlook.com, uiterlijk 1 november 2021.

De eerste gespreksronde is gepland op 23 en 24 november 2021. 
De tweede ronde is gepland op 8 december 2021. 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
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