
 

 

 

 

obs De Sterrenboom in Stolwijk zoekt: 

Directeur (m/v) 

Nu werkzaam als directeur en toe aan een nieuwe uitdaging in het Groene Hart? Dan is 

deze directiefunctie dé plek voor jou. In het mooie Stolwijk staat obs De Sterrenboom. Een 

mooie school met ca. 243 leerlingen die werken vanuit het unitonderwijs.. Wij bieden een 

directieplek van 0,8 fte . Solliciteer vandaag nog en stuur je CV eventueel met een kort 

filmpje met hierin je motivatie naar vacatures@onderwijsprimair.nl 

 
Wat vragen we van jou? 

Natuurlijk beschik je over een afgeronde HBO/WO opleiding en aantoonbare leidinggevende 

ervaring in de onderwijssector. 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 onderwijsinnovatie verder kunt uitbouwen.de komende jaren. 

• iemand bent die verbindend, transparant, oog voor de mens en een teamplayer is 

 

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-learningomgeving van Skillstown  

• een betrokken team van onderwijsprofessionals en onderwijsondersteuners. 

•    zo’n 243 enthousiaste kids die graag betekenisvol leren van een pedagogisch en 

      didactisch sterk team  

• 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 18 juni 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 

 

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.  

“Samen leren wij het zelf te doen!” 
 
OBS De Sterrenboom is een openbare basisschool met een vernieuwend onderwijsconcept. 

Kern van onze aanpak is dat wij kinderen zo goed mogelijk willen voorbereiden op het leven 

en werken in de 21ste eeuw. Wij bieden onze leerlingen belangrijke basisvaardigheden als 

lezen, taal en rekenen alsmede vaardigheden als kritisch en creatief denken, 

samenwerken, communiceren en media-wijsheid. 

Daarnaast geven wij een thematische invulling aan de zaakvakken. Aandacht voor 

talentontwikkeling, Sterrentijd genaamd, is een onderscheidend aspect van de 

Sterrenboom. 

Wij werken binnen de school, met 243 leerlingen, in 3 units. 
Wij zijn een open team dat intensief samenwerkt, zowel binnen de units als schoolbreed in 
diverse werkgroepen 
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