
 

De Josephschool is op zoek naar: 

 

DIRECTEUR-BESTUURDER M/V (0,8-1 fte) 

De Josephschool is een eenpitterschool. Het is een moderne katholieke basisschool met ongeveer 225 

leerlingen in het hart van het dorp Bloemendaal. Onze school wordt gekenmerkt door een warme sfeer. 

Het is een plek waar het team, de kinderen en hun ouders elkaar kennen en er is een hoge mate van 

onderlinge verbondenheid. De school vervult een verbindende functie in het dorp. 

Er heerst een professionele schoolcultuur waarin een sterke motivatie en kunde aanwezig zijn om het 

onderwijs vanuit een duidelijke visie neer te zetten en te blijven ontwikkelen.  

 

De afgelopen jaren heeft de school een ontwikkeling doorgemaakt op bestuurs- en teamniveau en dit 

geeft veel energie. Wij zijn op zoek naar iemand die met dezelfde energie verder bouwt aan onze 

prachtige school!  

 

Profiel 

De directeur-bestuurder draagt zorg voor de strategische visie van de school, het beleid en de 

verbinding tussen onderwijsinhoud, het team en financiën. 

Wij zoeken een inspirator: 

• met passie voor en kennis van het primair onderwijs;  

• die zichzelf herkent in de visie van de Josephschool en deze visie samen met het team verder 

vorm wil geven; 

• met de vaardigheid om kinderen en leerkrachten te stimuleren; 

• die besluitvaardig is; 

• die zichtbaar betrokken is bij het welzijn van de kinderen, het team en de ouders; 

• die de kwaliteiten van het team optimaal weet te benutten; 

• die de gave heeft helder en krachtig te communiceren; 

• die de school op de kaart zet. 

 

én een directeur-bestuurder: 

• met zowel bestuurlijke als onderwijskundige ervaring en ambitie; 
 

• die het boegbeeld vormt van de school; 
 

• die zorg draagt voor het bewaken van de kwaliteit en resultaten van het onderwijs; 

 



• die affiniteit heeft met onze doelgroep en open staat voor veranderingen in het onderwijs-

aanbod passend bij onze leerlingen; 

• die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs; 

• die de samenwerking bevordert; 

• die verantwoordelijkheid neemt voor de besluitvorming en hierop aanspreekbaar is; 

• met affiniteit voor en ervaring in bedrijfsvoering;  

• die oog heeft voor nieuwe kansen of deze weet te creëren. 

 

Wij bieden: 

• Inschaling conform de CAO;  

• Een enthousiast en sterk team boordevol energie; 

• Een financieel gezonde school; 

• Een school met een duidelijke visie op onderwijs en pedagogisch klimaat; 

• Autonomie. 

 

 

Is dit iets voor jou?! Neem dan een kijkje op onze website www.dejosephschool.nl 

Voor meer informatie kun je contact leggen met Marcha Heerschop (06-12653782) of een e-mail sturen 

naar: administratie@dejosephschool.nl. 

De sollicitatieprocedure sluit op donderdag 11 maart 2021 

 

http://www.dejosephschool.nl/

