
 

 

  

 

 

 
Per januari 2021 zijn wij voor Openbare Daltonschool De Phoenix op zoek naar een enthousiaste, ervaren en 
ambitieuze: 
 

 
 
Openbare Daltonschool De Phoenix heeft twee locaties: de hoofdvestiging met ca. 450 leerlingen in Broek op 
Langedijk en een dislocatie met ca. 150 leerlingen in Sint Pancras.  
Jij zal je als leidinggevende richten op de hoofdlocatie in Broek op Langedijk. 
 
In Broek op Langedijk maakt De Phoenix samen met “RKBS De Koolvlet” en de twee opvanglocaties 
“Tierlantijn” en “Krullevaar” deel uit van het verzamelcomplex Mayerslot. Deze drie partijen, twee basisscholen 
en de opvang, werken samen aan de vorming van één IKC. 
Je zult je mede richten op de ontwikkeling van de reeds ingezette IKC vorming in samenwerking met 
betrokkenen.  
 

• Een betrokken, hardwerkend én gezellig team; 

• afwisselend en uitdagend werk dat je volop de gelegenheid biedt om je vaardigheden en kwaliteiten in 
te zetten; 

• 17 groepen met geweldige leerlingen;  

• een baan op een bloeiende school in een groeiwijk; 

• betrokken ouders die zich graag inzetten voor de school; 

• een hecht samenwerkend team van directeuren met professionele ondersteuning vanuit het 
stafbureau; 

• salariëring volgens cao po, schaal D13 

• Als onze nieuwe directeur heb je een brede ervaring in het leidinggeven op een grote basisschool. Je 
staat stevig in je schoenen en bent goed in staat om knopen door te hakken, als de situatie hierom 
vraagt; 

• Je hebt een afgeronde opleiding op HBO+ of universitair niveau; 

• Ervaring met Dalton-onderwijs is een pré. Na een positieve Daltonvisitatie is het van belang om de 
komende jaren goed onderwijs en visie te blijven ontwikkelen en borgen; 

• Je hebt kennis van en beschikt over vaardigheden op het gebied van personele, financiële en 
organisatorische zaken;  

• Je gaat makkelijk contacten aan, zowel met kinderen, personeel, ouders als externe partijen; 

• Je bent creatief en durft te innoveren; 

• Je bent in staat tot het monitoren en borgen van diverse ontwikkelingen en projecten zoals:  
Het Doordacht Passend Leermodel (DPL), Spelend Leren (groepen 1 tot en met 3) en het project 
Ouderbetrokkenheid 3.0; 

 



 

 

 
Herken jij jezelf in bovenstaande tekst, stuur dan voor 7 oktober a.s. een motivatiebrief met CV naar 
personeelsadministratie@allente.nl   
 
Voor vragen, kun je gerust contact opnemen met de afdeling P&O via 0226 320 208 (keuze menu 6) 
 

 

• Meer informatie over Allente en onze scholen staat op onze website www.allente.nl of 
www.dephoenix.nl  

• Deze vacature staat zowel in- als extern open; 

• De eerste gespreksronde staat gepland op dinsdag 20 oktober, de tweede gespreksronde vindt plaats 
op dinsdag 27 oktober. 

• Een ontwikkelassessment kan onderdeel zijn van de procedure; 

• Een verklaring omtrent gedrag is verplicht voor deze functie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende achtergrondinformatie: 
 
De directeur van de Phoenix is eindverantwoordelijk voor beide locaties. De aansturing zal zich echter richten 
op de hoofdlocatie in Broek op Langedijk. De aansturing op locatie Sint Pancras wordt verzorgd door een 
collega directeur. 
 
Beide locaties van de Phoenix zitten in het proces om zich door te ontwikkelen tot een Integraal Kind Centra 
(IKC). De locatie in Sint Pancras werkt hier in samen met de naastgelegen Paus Johannesschool en de peuter- 
en buitenschoolse opvang. Dit traject valt niet onder de verantwoordelijkheid van de nieuw te werven 
directeur van de Phoenix. 
 
Voor het toekomstig te vormen IKC Mayerslot, wordt er nauwe samenwerking verwacht van de directeur van 
de Phoenix, de directeur van de Koolvlet en de regiomanager van de kinderopvang. Een van de opdrachten is 
het uitbrengen van een advies met betrekking tot de uiteindelijke leidinggevende structuur van het te vormen 
IKC.  
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