
 
 
 
Stichting Katholiek 
Onderwijs Ginneken  
 

 
 
 
 
KBS Laurentius is gehuisvest 
in twee prachtige gebouwen 
in het Ginneken te Breda. De 
groepen 1 tot en met 3 zijn 
gehuisvest in een nieuw pand 
aan de Viandenlaan; de 
groepen 4 tot en met 8 in een 
monumentaal pand aan de 
Van Gaverenlaan. 
 
 
Op dit moment telt de school 
ongeveer 800 leerlingen, die 
verdeeld zijn over 33 
groepen. Er wordt gewerkt in 
vier units. Het gedreven en 
ambitieuze team bestaat uit 
ruim 70 personen.  
De school heeft een goede 
naam. Deze komt voort uit de 
goede resultaten en het fijne 
pedagogisch klimaat. 
 
 

 

In verband met de benoeming tot directeur van een van onze 
unitleiders elders zoeken wij met ingang van 1 januari of zo 
spoedig mogelijk daarna een 
  
   

Unitleider 
voor KBS Laurentius 

 
 
De unitleider wordt aangesteld in schaal L11 en ontvangt 
daarnaast een maandelijkse toelage. De werktijdfactor 
bedraagt 0,6375; uitbreiding tot 1,000 is mogelijk. De 
unitleider is lid van het managementteam en twee dagen 
vrijgesteld van lesgevende taken.  
 
Van onze nieuwe collega verwachten wij, dat hij/ zij: 
 leiding kan geven aan teamleden in de onderbouw; 
 een managementopleiding heeft afgerond, volgt of 

bereid is deze te volgen;  
 van een uitdaging houdt, waarbij oplossingsgericht 

denken onmisbaar is;  
 beschikt over goede sociale en contactuele 

vaardigheden; 
 collega’s en kinderen kan uitdagen om het beste uit 

zichzelf te halen; 
 de missie en visie van de school onderschrijft en zal 

uitdragen; 
 open staat voor samenwerking in een collegiale sfeer en 

in staat is om in een groot team te werken; 
 zelfstandigheid/ verantwoordelijkheid van collega’s en 

kinderen wil en kan bevorderen; 
 samenwerking tussen collega’s en kinderen kan 

stimuleren; 
 minimaal één dag per week aan het begin en het eind 

van de week beschikbaar is. 
 

Informatie: 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot: 
 de heer J. Slangen, directeur   

telefoonnummer 076- 5640755 of 06-29131242, of 
 www.deleuksteschoolvannederland.nl  

 
Sollicitatie: 
Interesse? Stuur een motivatiebrief en cv voor 13 november 
naar de heer J. Slangen, directeur, slangen@kbs-laurentius.nl  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 47.  
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij 
gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. 


