
 Per 1-10-2021 of zoveel eerder als mogelijk zoekt  

Stichting Onderwijs Primair een 

Directeur (m/v) voor OBS Prinses Irene in Krimpen aan de Lek (0,8 FTE) 

 

Visie en missie van de Ireneschool 
De Prinses Ireneschool ziet het als haar kracht dat alle kinderen welkom zijn en erbij horen voor 

zover het binnen de mogelijkheden van de school ligt. Vanuit deze grondhouding begeleiden wij de 

kinderen en bieden we ze een veilige leeromgeving. 

Binnen een samenwerkend en ondersteunend werkklimaat communiceren wij open en 
benaderen we de kinderen en elkaar positief. Dit schoolklimaat leidt tot een hecht team met 
gedeelde verantwoordelijkheden en zorg voor elkaar. Dit staat model voor hoe kinderen 
samenwerken, verantwoordelijk zijn en zorg dragen voor elkaar. De Prinses Ireneschool is trots 
op de grote motivatie van het team en de betrokkenheid van de ouders. 

Een belangrijk uitgangspunt van de school is het kindvolgend onderwijs, waarbij de school sturing 
van buitenaf niet categorisch afwijst. Het is de taak van de leerkracht het onderwijs zo te 
organiseren dat er voor elk kind wat te leren valt op zijn/haar niveau. De school ziet verschillen 
tussen kinderen als uitgangspunt voor leren. Het leren wordt breed gedefinieerd: leren met het 
hoofd, maar ook leren met het hart en de handen; alleen, maar ook met anderen. 

De leerkracht heeft een positief verwachtingsbeeld over de mogelijkheden van de kinderen. Hij/zij 
brengt de vorderingen van de kinderen in kaart, niet alleen om de ontwikkelingen te beoordelen, 
maar ook om beslissingen te kunnen nemen ten behoeve van de voortgang voor het verdere 
onderwijs. 

De beheersing van instrumentele vaardigheden, zoals kunnen lezen, schrijven, zich kunnen 
uitdrukken in mondelinge en geschreven taal en kunnen werken met getallen, ziet de school als 
belangrijke voorwaarden voor de verwerving van kennis over de wereld en de creatieve expressie. 
Daarbij is het proces belangrijk om te komen tot een goed product. 

Wij willen zorg dragen voor een goede voorbereiding en aansluiting op het voortgezet onderwijs. 

De school daagt kinderen uit zich een gefundeerde mening te vormen, waarbij het standpunt van 
de ander als waardevol wordt beschouwd. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op 
school. Daarom is er aandacht voor de belangstelling, zorgen en pleziertjes van de kinderen. Dit is 
een voorwaarde om te komen tot leren. 

 



De school  

Kennis, kunst, kunde en verwondering 

Wij zijn een bruisende Wanita
1
 -school  

• met een goed pedagogisch klimaat 
• waar we werken aan hoge opbrengsten 
• waar we Engels geven vanaf groep 1 
• waar we gebruik maken van moderne ICT-middelen 
• waar we vakken integreren 
• waar authentiek kunstonderwijs logisch is 
• waar we ons kunnen blijven verwonderen 
• waarbij kunst de bindende factor is tussen kennis en kunde 
• waar we boeiend onderwijs geven en de kinderen inspirerend kennis laten maken met 

nieuwe werelden 
• waar niet alleen kinderen leren van en met elkaar, maar ook volwassenen. 

Obs Prinses Irene is een openbare basisschool gelegen in het dorp Krimpen aan de Lek. Op het 

moment hebben wij ongeveer 225 leerlingen verdeeld over 10 groepen. 

Wij geven onderwijs vanuit de basiswaarden van pedagogisch vakmanschap (autonomie, relatie 

en competentie) en PBS. Onze rekenmethode (WIG) is vanaf groep 4 digitaal, onze taalmethode 

(Staal) is dat niet. We vinden het belangrijk om een goede mix te maken tussen het gebruik van 

digitale middelen en folio. Met onze slogan hoofd, hart en handen willen wij benadrukken dat we 

naast het behalen van goede resultaten (hoofd) ook betrokkenheid (hart) en handen (creatieve 

ontwikkeling) belangrijk vinden en daar een mooie balans in zoeken en vinden. Ons 

Wanitaonderwijs helpt ons daarbij.  

De Ireneschool is sinds schooljaar 2017-2018 gevestigd in een nieuw pand, welke onze missie en 

visie ondersteunen.  

Het team 

Wij bieden een betrokken en enthousiast team (20 personen). Komend schooljaar verwelkomen 

we ook een aantal nieuwe collega’s. Een mooi moment om samen met de nieuwe directeur in te 

zetten op een nieuwe samenwerking gericht op de speerpunten uit ons jaarplan. Twee 

groepsleerkrachten zijn ook bouwcoördinator, er is een rekencoördinator, een ICT-coördinator en 

een coördinator leerlingenzorg. Op stichtingsniveau werken de directeuren  en de medewerkers 

van het stafbureau met elkaar samen. De directeur rapporteert aan de bestuurder van Stichting 

Onderwijs Primair. 

De directeur 

Wij zoeken een integere directeur die enthousiast is over onze school. Die door wil gaan op de 

ingeslagen weg en daarbij samen met het team wil kijken welke stappen wij nog kunnen zetten in 

de toekomst. Iemand die dicht bij de praktijk en het team staat en beschikt over een gezonde dosis 

humor en zelfreflectie. Iemand die leiding geeft op een motiverende en ondersteunende wijze en 

 
1
 Het Wanita-concept gaat over de school van de toekomst. Een school waar onderwijs gegeven wordt dat goed aansluit bij de 

ervarings- en belevingswereld van kinderen. (https://www.obsprinsesirenekrimpenaandelek.nl/ik-zoek-een-school/wanita/) 

Wanita-leren is authentiek leren of leren in levensechte situaties. Binnen de muren van de school, maar vaak ook erbuiten. Wanita-
leren is het opdoen van nuttige kennis en vaardigheden, in het bijzonder het ontwikkelen van eigen specifieke talenten. Niettemin 
gebeurt het leren met en van elkaar. Sociale vaardigheden zijn onmisbare competenties.  

 



het team langdurig in zijn kracht kan zetten. Een directeur die werkt vanuit verbinding met het 

team, leerlingen en ouders. En een directeur die gericht is op een intensieve samenwerking met 

de directeur van de Floraschool. Steekwoorden die het type directeur dat wij zoeken verwoorden 

zijn: verbindend, transparant, oog voor ‘de mens’ en integer.  

Competentieprofiel directeur Obs Prinses Irene 

Persoonlijkheidskenmerken:  

- Is bereikbaar, aanspreekbaar en neemt de tijd om te luisteren. 

- Is een motivator, werkt inspirerend en is proactief. 

- Kijkt kritisch naar zichzelf en anderen en kan op een respectvolle manier feedback geven 
en ontvangen. 

- Heeft een zakelijke, objectieve kijk op de school waar het de organisatie zelf betreft en 
stelt in het beleid het welzijn van de kinderen en collega’s centraal. 

- Beschikt over uitstekende bestuurlijke, communicatieve en sociale vaardigheden. 
 

Onderwijskundig leiderschap: 

- Draagt verder bij aan de onderwijsontwikkeling van De Ireneschool. 

- Onderschrijft de beginselen van Pedagogisch Vakmanschap. 

- Ziet het als een uitdaging om de kwaliteit van het onderwijs te blijven optimaliseren zodat 
de school het beste uit alle leerlingen naar boven kan halen. 

- Helpt medewerkers om te groeien in de professionele en persoonlijke ontwikkeling.  

- Heeft onderwijs- en/of  managementervaring  
 

Organisatie en beheer: 

- Is in staat om kwaliteitsindicatoren, resultaten en rendement vast te stellen. Kan deze 
analyseren en kan hierop adequaat handelen. 

- Kan schrijven en uitvoeren (denk aan formatieplannen, meerjarenbegrotingen en andere 
formele documenten).  

- Kan een efficiënte administratie onderhouden. 

- Ziet het belang voor een goede samenwerking met partijen als de medezeggenschapsraad 
en de activiteitenvereniging.  

 
Samenwerking / omgeving: 

- Is in staat om via actief PR beleid de school op de kaart te zetten. 

- Is ambitieus, ondernemend en betrokken. 

- Natuurlijke netwerker die contacten onderhoudt met de omgeving. 

- Is in staat de goede samenwerkingsrelaties met de peuterspeelzaal, de buitenschoolse 
opvang en de Floraschool te onderhouden. 

 
Arbeidsvoorwaarden 

Voor het personeel werkzaam binnen de Stichting volgen wij de CAO PO2019-2020. Afhankelijk van 

opleiding en ervaring vindt de benoeming plaats in salarisschaal D11/12. 

Overige informatie 

Nadere inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen bij de directeur Linda Mersel, (via de 

school) 0180-516956 of (mobiel) 06-15632040. Enthousiast? Stuur je filmpje/brief én CV dan 

uiterlijk 9 juli aan vacatures@onderwijsprimair.nl o.v.v. vacature directeur Prinses Irene. 

Gesprekken vinden plaats op maandag 12 juli 19-21 uur (Stolwijk) en 14 juli 17-19 uur (Krimpen 

a/d Lek). 

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

mailto:vacatures@onderwijsprimair.nl

