
 Met ingang van januari 2023, zijn wij voor onze openbare basisschool ’t Kofschip op zoek naar 

een 

 

Directeur 
Primair onderwijs (28 -32 uur per week, 4 dagen) 

‘Enthousiast onderwijskundig leider met oog voor de ander’ 

 

 

OBS ‘t Kofschip is onderdeel van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & 

Sliedrecht (OPOPS). Onder onze stichting vallen negen basisscholen in het gebied Papendrecht 

en Sliedrecht. We zijn bevlogen en bieden het best mogelijk onderwijs aan leerlingen ongeacht 

geloof, ras en achtergrond. We werken dagelijks vanuit onze kernwaarden respectvol, 

verbindend en ambitieus.  

 

’t Kofschip is een groeiende school met een hecht team. Wij zoeken een directeur die ons 

ondersteunt in de reeds ingezette ontwikkelingen, die oog heeft voor de mensen binnen de 

school en de relaties van de school. Een onderwijskundig leidinggevende die inspireert en met 

gedrevenheid en enthousiasme leiding wil geven. Een directeur die oog heeft voor het team en 

de kwaliteiten van het team weet te benutten.  

 

Je geeft integraal leiding aan de school. Je stuurt de dagelijkse organisatie van het onderwijs 

aan en je ontwikkelt, evalueert en stelt onder andere het onderwijs- en kwaliteitsbeleid bij.  

Je levert als lid van het directieteam actief een bijdrage aan bovenschoolse beleidszaken. 

 

Jij, als onze nieuwe directeur 

o hebt ervaring als leidinggevende in het onderwijs en je hebt de schoolleidersopleiding 

afgerond (minimaal de opleiding schoolleider basisbekwaam); 

o weet met jouw onderwijsvisie aan te sluiten bij de visie van het bestuur en de school; 

o bent het gezicht van de school, een echte netwerker en weet met jouw communicatieve 

vaardigheden voor verbinding en ondersteuning te zorgen; 

o bent transparant, empathisch en weet aan te sluiten op de behoeften van de leerlingen en 

de ouders; 

o kan prioriteiten stellen en weet ook als de situatie erom vraagt daadkrachtig op te treden. 

 

Wij bieden jou 

o een baan in een ambitieuze omgeving waarbinnen je uitgedaagd wordt om het beste uit 

jezelf te halen; 

o een fijn team met bevlogen medewerkers die oog hebben voor de leerling en voor elkaar; 

o een veilige en warme organisatie waarbinnen je als directeur gesteund wordt door je team 

en het bestuur; 

o een bestuur in ontwikkeling, waar goede samenwerking is tussen collega-directeuren; 

o salariëring volgens CAO-PO schaal D12;  

o aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een ruime vakantieregeling, 

professionaliseringsmogelijkheden, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en een 

uitruilregeling. 

 

Enthousiast?  

Solliciteer dan direct! Je sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag voor 31 oktober 2022. 

Deze kun je richten aan Stichting OPOPS, t.a.v. Sandra Ploegaert, staffunctionaris HRM, via 

s.ploegaert@opops.nl, (ook voor informatie). 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure. De startdatum is uiteraard in 

overleg met elkaar. 

 
 
 

Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Papendrecht-

Sliedrecht telt negen 

basisscholen met in totaal 

zo’n 1850 leerlingen. 

 

OPOPS biedt onderwijs dat 

zich richt op de voorbereiding 

op de samenleving, 

optimalisering van 

talentontwikkeling en 

ontwikkeling van een eigen 

identiteit waar 

verdraagzaamheid onderdeel 

van uitmaakt. De stichting 

staat voor leren van en met 

elkaar, met respect en vanuit 

wederzijdse betrokkenheid, in 

een uitdagende en veilige 

leeromgeving, dicht bij huis 

én midden in de samenleving. 

 

OBS 't Kofschip ligt in de wijk 

Oostpolder te Papendrecht. 

Plezier en trots, dat is wat we 

als team iedere dag voor ieder 

kind willen bereiken. Hiervoor 

bieden we een veilige, 

inspirerende en brede 

leeromgeving aan. Naast de 

doelen op het gebied van 

rekenen, lezen, taal en spelling 

krijgt ook het leren kennen 

van zichzelf, het omgaan met 

de ander en onderdeel zijn 

van onze maatschappij ruime 

aandacht. Met de inzet van 

onder andere coöperatieve 

werkvormen en spelend en 

bewegend leren sluiten we 

aan bij de natuurlijke 

ontwikkeling van kinderen.  
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