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De Groen van Prinstererschool is een plezierige en ambitieuze school in Bunschoten. Onze Triple 
Groen Status staat voor geloven, genieten en groeien. Met een betrokken en hardwerkend 
team staan wij voor passend en uitdagend onderwijs voor onze ruim 200 leerlingen. Dit doen 
wij door ‘gewoon’ goed onderwijs op niveau te geven en hier continu op te reflecteren. Het 
beste van twee onderwijsconcepten is zichtbaar in onze school: klassikaal les en online leren 
op niveau. Vanaf groep 3 gebruiken alle leerlingen hiervoor een eigen chromebook. 
Daarnaast gaan meer- en hoogbegaafde leerlingen naar de eigen GroeiGroenGroepen. 
Schoolbreed wordt zowel Engels als de Kanjertraining aangeboden en we zijn trots op onze 
kunst- en cultuurprojecten. In ons nieuwe schoolgebouw zullen deze op iedereen een 
onuitwisbare indruk achterlaten!  
 
De Groen van Prinstererschool maakt samen met 3 andere basisscholen deel uit van VVGO 
Bunschoten-Spakenburg. Vanuit ons christen zijn geven we dagelijks vorm aan het onderwijs 
op onze scholen. Wegens vertrek van de directeur zoekt VVGO voor de Groen van 
Prinstererschool met ingang van 1 augustus 2021 een: 
 
Directeur (m/v) wtf 0,6 - 0,8   
‘Een zichtbare leider die werkt vanuit betrokkenheid’ 
 
Profiel Als onze nieuwe directeur ben je het boegbeeld van de school. Samen met het team 
werk je aan het blijvend ontwikkelen van ons onderwijs. Ook draag je zorg voor de borging van 
de mooie ontwikkelingen die we de afgelopen jaren in gang hebben gezet. Je bent 
toegankelijk voor kinderen, ouders en leerkrachten en geniet ervan om ieders kwaliteiten 
optimaal in te zetten. Je treedt daadkrachtig op als de situatie hierom vraagt en je draagt ook 
bij aan de warme, prettige sfeer binnen de school. Je hebt goede ideeën om onze mooie 
school goed op de kaart te zetten! Met je ervaring en expertise lever je bovendien een 
bijdrage aan de gezamenlijke doelstellingen van onze schoolvereniging.  
 

Jij, als onze nieuwe directeur: 
• bent innovatief en werkt vanuit een heldere, doorleefde visie op onderwijs; 
• hebt oog voor het welzijn van personeelsleden, kinderen en ouders; 
• signaleert kansen en mogelijkheden, je bent daadkrachtig en ondernemend; 
• motiveert en relativeert wanneer nodig en je draagt bij aan de positieve sfeer; 
• geeft vanuit persoonlijke geloofsovertuiging invulling aan christelijk basisonderwijs;  
• hebt ervaring in het primair onderwijs, waarbij ervaring als leidinggevende een pré is. 

 

Wij bieden: 
• een prachtig, nieuw schoolgebouw met mooie kansen voor samenwerking met CBS 

de Grondtoon en SBO de Werf;  
• een zeer enthousiast en actief team met veel expertise; 
• een prettig, veilig pedagogisch klimaat dat we zorgvuldig bewaken; 
• betrokken ouders die de school een warm hart toedragen; 
• goede samenwerking met collega directeuren binnen de vereniging; 
• salariëring volgens de cao po. 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Herken jij jezelf in dit 
profiel? Dan komen we graag in contact! Deze procedure wordt begeleid door Het 
Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van deze oproep interesse of heb je vragen? Bel 
dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen (adviseur werving) op 06-13741197. Reageren is 
mogelijk tot en met 29 maart 2021, we ontvangen je sollicitatie graag via deze link 
 
 

https://www.hetonderwijsbureau.nl/vacature/directeur-groen-van-prinstererschool/

