De Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard
zoekt, i.v.m. pensionering van de huidige directeur,
per 01 september 2020

een directeur (wtf 0,8)
uitbreiding met lesgevende taken mogelijk tot wtf 1

De SCOB
- is een jonge stichting waarin 6
scholen samenwerken;
- verzorgt onderwijs aan ca. 750
leerlingen en telt ruim 80
personeelsleden;
- baseert haar doel en grondslag
op de Bijbel, het betrouwbare
Woord van God en op de 3
Formulieren van Enigheid;
De Bron
- is een gemoedelijke dorpsschool
met ca 180 leerlingen, verdeeld
over 8 groepen;
- biedt huisvesting aan een
voorschool waarbinnen
peuteropvang wordt verzorgd;
- heeft een hecht team dat met
inzet en enthousiasme wil
werken aan de ontwikkeling van
de school;
- kent een grote groep van
betrokken en actieve ouders.
Kijk ook eens op onze website
www.pcbdebron.nl

voor basisschool De Bron te Bruchem
Wij bieden:
• een school waar alle voorwaarden zijn gecreëerd om
de kwaliteit van het onderwijs te vergroten;
• een hecht en gedreven team van
onderwijsprofessionals;
• collegiale samenwerking met andere directeuren en de
bestuurder van de stichting.
Wij zoeken:
Een directeur (m/v) die:
• actief betrokken is bij de eigen kerkelijke gemeente en
een positief-christelijke levenshouding heeft;
• zorgdraagt voor bijbelgetrouw onderwijs en de
vastgestelde identiteit zichtbaar maakt in de praktijk;
• betrouwbaar is, met oog en hart voor al onze
leerlingen én onze personeelsleden;
• een duidelijke visie heeft op onderwijs en van daaruit
bouwt aan een professionele cultuur die gericht is op
ontwikkeling en groei;
• inlevingsvermogen heeft, kan verbinden en
transparant, duidelijk communiceert;
• overzicht houdt, besluitvaardig is en daadkrachtig
reageert op ontwikkelingen in de directe omgeving.
Nadere informatie:
Als je vooraf een kennismakingsbezoek aan de school wilt
brengen, ben je van harte welkom. Op verzoek is een
informatiepakket beschikbaar. De eerste gesprekken met de
sollicitatiecommissie zijn gepland op 10 februari 2020. Een
assessment kan deel uitmaken van de procedure. Salariëring
vindt plaats op basis van ervaring en opleiding, volgens de
daarvoor geldende regels in de CAO-PO.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met:
• Dhr. G.T. (Gert) Tissink, directeur-bestuurder
06 - 30475196
Sollicitatiebrieven kunnen uiterlijk tot en met 1 februari 2020
gericht worden aan het bestuur van de SCOB, t.a.v.
dhr. G.T. Tissink, info@scobommelerwaard.nl

