
 
      

 

De Eben-Haëzerschool is een warme en ontwikkelgerichte school in het mooie dorp Kamerik, 

onder de rook van Utrecht. De school telt op dit moment ongeveer 140 leerlingen en zal de 

komende jaren verder groeien. Wij zijn samen met een andere school gevestigd in een prachtig 

gebouw dat in het najaar van 2019 is opgeleverd. Volledig duurzaam tot stand gekomen, met 

een avontuurlijk speelerf en de beschikking over een speellokaal. 

 

Geloven in én met kinderen: dat zijn de twee belangrijkste pijlers van onze school. We geloven in 

de unieke gaven van elk kind en willen individuele talenten ontwikkelen door het creëren van een 

optimale leer- en werkomgeving. Ons doel is ieder kind tot zijn recht te laten komen, zowel sociaal, 

emotioneel als cognitief. Zo maken we gebruik van de Kanjertraining, werken we thematisch met 

DaVinci en vanaf groep één krijgen de kinderen Engelse les. Het christelijk geloof is de basis van 

waaruit we als leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan. 

 

De schoolvereniging wordt geleid door een eigen bestuur, bestaande uit betrokken ouders. 

Wegens vertrek van de vorige directeur zoeken wij voor de Eben-Haëzer een:  

 

Directeur schaal DC | wtf 0,6 - 0,8 (eventueel uit te breiden met lesgevende taken tot 1,0)  

 

Profiel 

Als onze nieuwe directeur werk je op een enthousiaste en daadkrachtige wijze samen met het 

team aan goed onderwijs. Je bent betrokken bij de leerlingen, ouders en leerkrachten van onze 

school. Je werkt vanuit draagvlak bij team en ouders, je bent verbindend en zichtbaar als 

schoolleider. Je geeft leiding aan het team vanuit onderwijskundig leiderschap. Als schoolleider 

zet je de ingezette vernieuwingen, zoals gepersonaliseerd leren, voort op inspirerende wijze, 

waarbij de talenten van de diverse collega’s optimaal worden ingezet. Je verliest hierbij de 

organisatiedoelstellingen niet uit het oog. 

 

Jij, als onze nieuwe directeur: 

• geeft enthousiast en daadkrachtig leiding; 

• bent benaderbaar en betrokken in de omgang; 

• zorgt dat medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd, gehoord en gewaardeerd voelen; 

• zet kwaliteiten en talenten van het team optimaal in;  

• kiest met overtuiging voor het protestants christelijk basisonderwijs; 

• hebt bij voorkeur leidinggevende ervaring in het basisonderwijs. 

 

Wij bieden: 

• een prachtige, groeiende school in een schitterende, groene omgeving; 

• een enthousiast team met diverse specialisten; 

• een betrokken ouderbestuur dat faciliteert en meedenkt; 

• arbeidsvoorwaarden volgens de cao po in schaal DC. 

 

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan komen we graag in contact! Deze procedure wordt begeleid 

door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van deze oproep interesse of heb je vragen 

bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink (adviseur werving) op 06-40138451. Reageren is mogelijk 

tot en met 24 januari 2020, we ontvangen je sollicitatie graag via deze link. De voorgesprekken 

vinden plaats in week 6, de gesprekken met de benoemingsadviescommissie volgen in week 7. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

https://www.hetonderwijsbureau.nl/vacature/directeur-eben-haezer-in-kamerik/

