
     

Zoek jij een mooie uitdaging?  

 

Wij zetten de deur wijd open voor een enthousiaste en betrokken 

 Locatieleider (m/v) voor PCBS Beatrixschool 

De functie 

• WTF 0,6 als locatieleider (eventueel aangevuld tot WTF 1,0 met andere taken) 

Jij  

• bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school en bent het eerste 
aanspreekpunt voor ouders en teamleden; 

• maakt samen met de directeur-bestuurder beleid voor de school en voert dit samen met 
het team uit;  

• levert belangrijke beleidsbijdragen en hebt visie op onderwijsontwikkeling; 
• kunt op betrokken wijze leiding geven aan een team van professionals en samen met hen 

zorgdragen voor kwalitatief sterk onderwijs; 

• geeft vanuit persoonlijke overtuiging invulling aan het christelijk onderwijs; 
• wilt op bevlogen wijze de school naar buiten toe vertegenwoordigen; 
• bent proactief, sociaal vaardig en gericht op samenwerking. 

Wij bieden 

• een enthousiast team dat passie heeft voor kinderen en onderwijs; 
• een school in ontwikkeling die gehuisvest is een mooi gebouw; 
• een school die PBS implementeert vanuit het motto “aandacht is onze kracht”; 
• een team van locatieleiders dat samen wil werken en leren; 
• samenwerking met twee directeur-bestuurders die met elkaar leiding geven aan de vijf 

scholen;  
• mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.  

De vereniging 

• is een protestants-christelijke organisatie bestaande uit 5 scholen met ieder een eigen 
kleur en identiteit die sterk met elkaar verbonden zijn; 

• heeft ruim 115 enthousiaste en betrokken personeelsleden die elke dag ongeveer 1120 
leerlingen lesgeven en begeleiden; 

• heeft als doel om bij de kinderen ‘de basis te leggen voor hun leven’. 

Nieuwsgierig geworden naar de school en onze vereniging? Bezoek dan ook de websites: 
www.beatrixschoolhuizen.nl en www.ichthushuizen.nl/onze-scholen 

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Herwieta Molenaar, directeur,  035–5256961 of     

06–49980979 of Evert Vos, algemeen directeur,  06-55824107.   
Je sollicitatie/cv richt je uiterlijk 12 juni a.s. per e-mail aan vacature@ichthushuizen.nl 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 18 juni 2019 (1e ronde) en maandag 24 juni 
2019 (2e ronde) 
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