CBS De Wijngaard in Doorn,
prachtige plaats op de Utrechtse Heuvelrug
Vacature: directeur (0,6 – 0,8 fte)
Ingangsdatum: uiterlijk 1 september 2021
De Wijngaard: veilig, onderzoekend en inspirerend
De Wijngaard is een christelijke basisschool in verbinding met de directe omgeving en de wijk,
die openstaat voor de aanwezige diversiteit. De Wijngaard draagt bij aan het welbevinden en de
ontwikkeling van iedere leerling. Een betrokken team van gemotiveerde leerkrachten verzorgt
kwalitatief goed onderwijs aan ongeveer 125 leerlingen.
Lesgeven de kern van ons werk! Rekenen en taal, sociale en digitale vaardigheden, zijn
verbonden in een toekomstgericht leerplan. Ieder teamlid heeft oog voor het individuele kind,
een open houding, wederzijds respect en werkt aan een goede relatie waarin het kind zich
gekend weet.
Het team werkt gezamenlijk aan de ontwikkeling van het onderwijs, de positionering van de
school in de wijk en aan persoonlijke professionalisering, daarmee houden wij onze goede
kwaliteit in stand.
De ouders van leerlingen waarderen De Wijngaard vanwege de nabijheid van de school, de
korte lijntjes met het team en het goede onderwijs.
De Wijngaard is onderdeel van De Oorsprong, een stichting voor
protestants-christelijk onderwijs met zeven scholen in Doorn,
Driebergen en Wijk bij Duurstede. Zo’n 175 collega’s verzorgen het
onderwijs aan 1.950 leerlingen.
De scholen hebben ieder hun eigen onderwijsprogramma en
organisatie, maar werken vanuit een gezamenlijke levensovertuiging en doelstelling. Door
samenwerking profiteren alle scholen van gedeelde kennis en ervaring.
Wil jij de beweging in de ontwikkeling van onderwijs én team verder versterken?
Ben jij een betrokken, ondernemende directeur met een duidelijke visie op onderwijs? Ben jij in
staat om samen met het team te bouwen aan de ingezette koers? Weet jij de school op de juiste
manier te profileren en dit met trots uit te dragen in de wijk en heel Doorn? Wil je dat voor een
aanzienlijke periode doen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Als directeur van De Wijngaard ben je onderwijskundig leider met integrale verantwoordelijkheid
voor de school. Je bent in staat het onderwijs verder te ontwikkelen en een helder aanbod te
formuleren aan ouders. De opdracht voor de komende periode is de ingezette ontwikkelingen
vanuit een stevige basis verder te implementeren, uit te bouwen en te borgen. Jouw
basishouding is om je continu te willen ontwikkelen samen met anderen. Je inspireert daarbij het
hele team.
Als directeur bij De Oorsprong ben je een spil in een organisatie met de ambitie om samen te
werken aan de versterking van het onderwijs, de scholen en onze onderlinge verbondenheid.
Directeuren dragen actief bij aan de ontwikkeling van De Oorsprong en haar medewerkers door
op een of meerdere beleidsthema’s actief te zijn.

Kortom:
● Je ondersteunt het team in de eigen onderwijskundige ontwikkeling en houdt daarbij steeds
zicht op gezamenlijke uitgangspunten en kwalitatieve kaders;
● Je brengt de visie en werkwijze van de school over en draagt actief bij aan de profilering van
De Wijngaard in de wijk en Doorn;
● Samen met partners van de school geef je vorm aan een integrale samenwerking rondom
kind, ouders, onderwijs, jeugdhulp en/of zorg;
● Samen met de directeuren van de andere scholen en de bestuurder draag je actief bij aan
de ontwikkeling van De Oorsprong.
Jouw persoonlijke kenmerken
● Transparant en motiverend;
● Empathisch, communicatief sterk;
● Professioneel en persoonlijk betrokken;
● Resultaatgericht en daadkrachtig.
Jouw leiderschapsstijl
● Je geeft inhoud aan alle facetten van leiderschap (onderwijs en organisatie);
● Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en versterkt de talenten van je team;
● Je hebt een helikopterview, waarbij je proactief werkt;
● Je bent zichtbaar in school voor medewerkers, ouders en leerlingen;
● Je zorgt voor stabiliteit en continuïteit;
● Je borgt de ontwikkelingen die in gang zijn gezet.
Wat vragen wij nog meer van je?
● Je beschikt over een (bij voorkeur) afgeronde schoolleidersopleiding;
● Je hebt actuele kennis van en werkervaring in het primair onderwijs;
● Jouw levenshouding past binnen de identiteit van De Oorsprong en je geeft mede vorm
aan de protestant-christelijke visie van de organisatie;
● Een combinatie met ICT-taken op stichtingsniveau (0,2 fte) behoort tot de mogelijkheden.
Een taakbeschrijving voor deze bovenschoolse ICT-taken staat op onze website.
De arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een functie van 0,6 fte in schaal D12.
Voor de rol als bovenschools ICT-er, wordt de functie uitgebreid tot 0,8 fte.
We willen graag dat je met ingang van het nieuwe schooljaar in dienst treedt.
Nieuwsgierig geworden? Dan nodigen wij je van harte uit te reageren!
Meer informatie, zoals het functieprofiel en onze visie op integraal schoolleiderschap staan op
onze website: www.de-oorsprong.nl.
Vragen kun je stellen aan Eric A. Rietkerk, bestuurder a.i. via telefoonnummer: 06-23336872.
Belangrijke data
● Stuur je motivatie en c.v. voor maandag 10 mei 2021 naar secretariaat@de-oorsprong.nl.
● De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op
woensdagmiddag 19 mei 2021.
Indien nodig wordt videoconference ingezet tijdens de procedure. Een bezoek aan de school
maakt ook altijd deel uit van de sollicitatie.
Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

