
 

 

obs Prinses Irene in Krimpen aan de Lek zoekt: 

Directeur (m/v) 

Met de start van het nieuwe schooljaar (of zo spoedig mogelijk daarna)  zoeken wij een 

nieuwe directeur voor onze fijne school in Krimpen aan de Lek. Ben je die enthousiaste 

onderwijsprofessional met hart voor het kind en het team, dan is deze directiefunctie dé 

plek voor jou. Obs Prinses Irene is een school met ongeveer 225 leerlingen. Wij bieden een 

directieplek van 0,8 fte. Solliciteer vandaag nog en stuur je CV, motivatiebrief en/of een kort 

filmpje naar vacatures@onderwijsprimair.nl Doe dit uiterlijk vrijdag 9 juli! 

 
Wat vragen we van jou? 

Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding of bent bereid deze opleiding te gaan 

volgen. Verder is het belangrijk dat je:  

• iemand bent, die de tijd neemt om te luisteren, kritisch op zichzelf is en op een   
respectvolle manier feedback kan geven aan anderen. 

• een goede dosis enthousiasme en een positieve instelling hebt, waarbij je in 

mogelijkheden denkt en samen met het team kunt werken aan de speerpunten uit het 

schoolplan. 

• uitgaat van de waarden autonomie, competentie en verbondenheid en deze waarden 

doorvoert in alle lagen (leerlingen, leerkrachten, ouders en directieteam). 

 

Wat bieden we jou? 

We bieden je een mooie, afwisselende baan als directeur in het basisonderwijs met 

• Gewoon een goed salaris, conform CAO-PO D11-D12 

• Interne opleidingsmogelijkheden met vrije toegang tot aanbod Onderwijs Primair 

Academie en E-learning-omgeving van Skillstown  

• Een betrokken team van onderwijsprofessionals en onderwijsondersteuners. 

• Zo’n 225 enthousiaste kids die graag betekenisvol leren van een pedagogisch en 

didactisch sterk team  

• Begeleiding en ondersteuning gedurende het eerste jaar van je collega directeur op de 

Floraschool.. 

• Een mooi team van directeuren waarmee je samen optrekt en waarmee je vanuit je 

betrokkenheid bij werkgroepen beleidsvoorstellen doet voor Stichtingsbreed beleid. 

• Klik hier voor een uitgebreid profiel. 

 

Is je interesse gewekt? 

Reageer dan uiterlijk vrijdag 9 juli 2021 op deze advertentie en stuur ons je motivatie (dat 

mag een filmpje zijn) en CV. Filmpje kun je uploaden via WeTransfer.com. Heb je een vraag 

over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met medewerker HRM Wemmy Kroes op 

wemmykroes@onderwijsprimair.nl , voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met 

bestuurder Liesbeth Augustijn, bereikbaar via liesbethaugustijn@onderwijsprimair.nl 

Gesprekken vinden plaats op maandag 12 juli 19-21 uur en 14 juli 17-19 uur. 

 

DOORGROEIEN MET LEF? 

Heb jij kinderen veel te bieden en  
wil je zelf ook blijven ontwikkelen als 
directeur?  
Kinderen die lekker kunnen leren op 
hun eigen niveau, daar draait het om bij 
Stichting Onderwijs Primair.  
We gunnen al onze leerlingen een plek 
om zich veilig te ontwikkelen en waar 
ze zich thuis voelen. Als directeur maak 
jij hierin het verschil.  
Heb jij het lef om dagelijks te werken 
aan het verbeteren van je pedagogisch 
leiderschap?  
 

Dan hebben wij dé baan voor jou! 

Stichting Onderwijs Primair biedt 
openbaar onderwijs op 16 basisscholen 
in de gemeenten Krimpenerwaard, 
Montfoort en Oudewater.  
 
Sta jij ook voor: 
• betekenisvol leren; 

• vakmanschap; 
• samenwerking; 
• werken in én aan een vitale en 
duurzame organisatie? 
 
Onze stichting biedt een keurmerk  
voor scholen die het verschil willen 
maken.  

“Kennis-Kunst-Kunde en verwondering!” 
 
 

OBS Prinses Irene is een openbare basisschool in een dorpse omgeving 
waar leren breed gedefinieerd wordt. Waar we leren met hoofd, maar ook 
met hart en handen. Alleen, maar ook met anderen. Waar we zinvolle 
kennis omzetten in betekenisvol onderwijs. Waar we waarde hechten aan 
een goed pedagogisch klimaat. Waar veel aandacht is voor kunst en 
cultuur. Waar we Engels geven vanaf groep 1. Waar ieder kind een eigen 
Chromebook heeft vanaf groep 4. Waar we een plusklas en een klusklas 
hebben. Waar we Wanita-onderwijs geven. En waar we een directeur 
zoeken die dat vanuit eigen creativiteit én resultaatgerichtheid met het 
team verder vorm wil geven! 
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