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Basisschool Guido de Brès in Baarn zoekt een directeur 
0,8-1,0 fte in schaal D12 (cao PO) 

 
Aan het eind van dit schooljaar gaat de huidige directeur met pensioen. Wij zoeken een schoolleider die goed past 
bij hoe we nu werken: met het kind centraal. Het team is er trots op om op De Guido te werken en ook onder 
ouders is de tevredenheid hoog: filmpje. ‘Wij zijn de Guido’! 
 
 
Over jou 
Over jou weten we ook al het een en ander. Je bent: 
 Een toegankelijk en zichtbaar leider 
 Iemand die goed aansluit en borgt 
 Kwaliteitgericht met hoge ambities 
 
We weten nog niet wat jouw route naar ons toe is. Misschien ben je nu wel: 
 Een intern begeleider of orthopedagoog met leiderschapspotentieel 
 Een startende directeur of juist een ervaren leidinggevende in het onderwijs 
 Iets anders! 
 
 
Kom kennismaken! 
We maken graag kennis met je en laten je onze school zien. Neem contact op met Astrid Roelen van B&T. Zij plant 
dan een verkennend gesprek voor je in - op school of online – met bijvoorbeeld een teamlid, de bestuurder of een 
ouder. Je kan bij hen met al je vragen terecht over de school, de stichting en natuurlijk de vacature. Hierna ben je 
helemaal vrij om al dan niet te solliciteren. We ontmoeten je graag! 
 
 
De opgave 
In ieder geval is het van belang dat deze leiderschapsopgave die er ligt goed bij je past. Er is werk aan de winkel en 
we pakken dat graag met je op. Binnen PCBO Baarn Soest sta je er niet alleen voor. 
 
Focus en rust 
Net als op de meeste scholen is er in de afgelopen twee jaar veel aandacht gegaan naar dagelijkse organisatorische 
uitdagingen. Onder jouw leiding versterken we de focus en samenhang in de schoolontwikkeling en maken we dit 
intern en extern goed zichtbaar. We willen onze ambities onderling en in verbinding met onze ouders delen en 
koersvast toewerken naar de volgende schoolplanperiode. 
 
Kwaliteit 
De leerlingpopulatie van Guido de Brès is divers en wordt steeds diverser. Het is voor de kwaliteit van groot 
belang dat de Guido aantrekkelijk blijft voor een heterogene leerlingpopulatie. Het team werkt hard om af te 
stemmen op de uiteenlopende onderwijsbehoeftes. De opbrengsten staan de afgelopen jaren onder druk. Het is 
van belang dat je als directeur van de Guido kennis hebt van het sturen op kwaliteit. Met het team herijk je waar 
nodig om te blijven werken met hoge ambities. Dit vraagt om analytisch vermogen, visie en toekomstgerichtheid. 
Doorlopend doet het ook een beroep op jouw vermogen om te inspireren en met je enthousiasme anderen mee te 
nemen. 
 
Zichtbaarheid binnen en buiten 
We hopen op een schoolleider die het belangrijk vindt om met aandacht en creativiteit feestdagen en successen te 
vieren en die stevige verbindingen aan gaat met het team, de ouders, de schoolomgeving en de stichting. Met jou 
gaan we een nieuwe ontwikkelfase in waarin we ernaar streven om ons op kwaliteit te onderscheiden en om het 
best mogelijke onderwijs voor de kinderen in Baarn te organiseren. 

https://youtu.be/pvuHNHWRqVQ
https://www.vbent.org/over-bt/team/astrid-roelen/
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Over ons 
De Guido de Brès in Baarn is een protestantschristelijke basisschool met een open en hecht team. Op de Guido de 
Brès zitten kinderen met allerlei achtergronden. Vanuit de basisgedachte van respect voor verschillende meningen 
en gedachten over geloof willen wij openstaan voor iedereen en in een sfeer van veiligheid en betrokkenheid met 
elkaar omgaan. Binnen de school wordt ieder kind opgenomen en heerst een goed pedagogisch klimaat. 
Leerkrachten stimuleren de ruim 200 kinderen om hun talenten en vaardigheden optimaal te ontwikkelen. Het 
team is er voor elkaar en voor de leerlingen, waarbij er veel flexibiliteit is om af te stemmen, aan te sluiten en mee 
te bewegen. De school hanteert het vijf gelijke dagen model. Er wordt gewerkt vanuit het 
leerstofjaarklassensysteem en leerlingen gebruiken chromebooks. Leerkrachten bieden hun instructie aan volgens 
het EDI-model. 
 
PCBO Baarn-Soest 
De Guido de Brèsschool is een van de tien basisscholen van Stichting PCBO Baarn-Soest. Op de scholen in Baarn, 
Soest en Soesterberg verzorgen ongeveer 250 medewerkers het onderwijs aan zo’n 2.200 leerlingen. Met de 
directeur-bestuurder en de negen collega-directeuren draag je in het bovenschoolse directieteam bij aan 
stichtingsbrede beleidsvorming en werk je samen op thema’s. Vanuit het bestuursbureau is er ondersteuning op 
HRM, financiën, administratie en onderhoud. De stichting staat voor christelijk geïnspireerd onderwijs en het 
aangaan van verbindingen vanuit een open houding. Het stichtingsbeleid voor de periode 2020-2024 
‘Onderbouwd onderwijs met oog op het kind’ is samengevat in een animatiefilmpje. 
 
Praktische informatie en procedure 
Tot 20 mei kun je contact met Astrid opnemen om een verkennend gesprek in te plannen. Als je hiertoe besluit, 
dan ontvangen we graag je sollicitatie uiterlijk op 23 mei via vbent.org onder vermelding van vacaturenummer 
20210555. 
Natuurlijk kun je ook gewoon direct solliciteren op die manier zonder een kennismakingsgesprek tijdens de 
werving. 
De selectie bestaat uit voorselectiegesprekken en twee gesprekken met de benoemingsadviescommissie. De 
voorselectiegesprekken zijn op 25 mei 2022. De gesprekken met benoemingsadviescommissie zijn op 1 juni 2022 
overdag en 7 juni 2022 in de avond. Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
 
Voor meer informatie kun je telefonisch of per mail contact opnemen met Pauline Zwaal-Arora, via 088 20 51 600 
of pauline.zwaal@vbent.org. 

https://www.vbent.org/over-bt/team/astrid-roelen/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-basisschool-guido-de-bres-pcbo-baarn-soest/
https://www.vbent.org/over-bt/team/pauline-zwaal-arora/
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