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Werken op een school waar je écht het verschil kunt maken?  
 

Leidinggeven in een functie die je in samenwerking kunt vormgeven? 
 

Een team van betrokken collega’s met het kindbelang voorop? 
 

Een uitdagende functie met ruimte voor ontwikkeling in 0,4-0,6 fte? 
 

 
 
Obs Klim-Op in Capelle aan den IJssel zoekt met ingang van het schooljaar 2022-2023 een 
 

adjunct-directeur 
 
die samen met de directeur leiding wil geven aan de beide locaties!  
 
 
Doelgericht leren en doen! 
Openbare basisschool Klim-Op is een Vreedzame school met 300 leerlingen, verdeeld over twee locaties. Bij ons is 
geen dag hetzelfde! Onze kleurrijke school biedt een fantastische wereld vol diversiteit waar we écht van 
betekenis kunnen zijn voor elk van onze leerlingen. Werken op Klim-Op is daarom dankbaar werk, waarbij 
samenwerking, flexibiliteit en gedeelde verantwoordelijkheid essentieel zijn.   
Wij hebben oog voor iedereen; we zien alle kinderen en elkaar. We houden elkaar scherp in werkgroepen, 
wanneer we bij elkaar in de klas komen kijken en bij het geven van feedback. We blijven ons ontwikkelen in deze 
manier van samenwerken. Andere mooie ontwikkelingen in ons onderwijs zijn het aanscherpen van onze sterke 
didactische basis, verdere NT2 verdieping, zicht op ontwikkeling en onderwijs aan het jonge kind. 
 
Obs Klim-Op is onderdeel van BLICK op onderwijs (BLICK staat voor Boeiend Leren In Capelle en Krimpen aan den 
IJssel) met tien scholen: acht openbare basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor 
voortgezet onderwijs. Binnen BLICK wordt gewerkt vanuit het ideaal ‘Boeiend leren voor nu en de toekomst!’. Dit 
ideaal wordt ondersteund door de zes kernwaarden boeiend onderwijs, veerkracht, eigenaarschap, vakmanschap, 
jezelf leren kennen en samen, leren van en met elkaar.  
 
 
Wat vragen we van je? 
Samenwerken 
De directeur van de school is sinds 2003 werkzaam op Klim-Op en sinds 2015 als directeur. Samen kijken jullie 
naar de invulling van de rol van adjunct-directeur, waarbij er ruimte is voor eigen invulling, zelfstandigheid en 
initiatief. Op organische wijze vorm je de samenwerking met de directeur. Natuurlijk houden jullie hierbij rekening 
met expertise en ervaring, maar zoeken jullie vooral de ruimte om vanuit talenten en energie samen te bouwen aan 
de school. Deze samenwerkingsgerichte houding neem je ook mee naar het team.  
 
Persoonlijke aandacht 
Je bent een mensgerichte professional en kunt aansluiten bij onze rijke diversiteit; van leerlingen tot ouders en van 
collega’s tot stakeholders buiten de school. Dat betekent dat je oprechte interesse toont, relaties kunt opbouwen, 
communicatief bent, ziet wat er nodig is en doet wat je zegt.  
 
 
 
 

https://www.blickoponderwijs.nl/


 

3 van 3     |     20220219NO01-PA 

Kindgericht 
Al ons handelen is gericht op het belang van het kind en we kiezen daardoor niet altijd de makkelijke weg. Dat 
geldt ook voor jou als leidinggevende. Je staat stevig in je schoenen, je draagt het kindbelang uit en bent daarin 
doortastend en daadkrachtig.  
 
Zin om te leren en ontwikkelen 
Actuele onderwijservaring is een pré, maar als je beschikt over een sterke onderwijsaffiniteit met voldoende 
instapkennis, zijn we ook geïnteresseerd in jou. We bouwen graag verder op je huidige rol, wellicht als 
bouwcoördinator of IB-er, waarbij je ervaring hebt met het voeren van gesprekken met collega’s en het geven (en 
ontvangen) van feedback. Ook vinden we het fijn als je al enige kennis hebt van leidinggeven aan vernieuwings- of 
veranderprocessen. 
 
 
Praktische informatie 
Als de functie van adjunct-directeur op obs Klim-Op je aanspreekt, horen wij graag van je. Het betreft een functie 
in schaal A11 conform de cao voor het primair onderwijs. We werven zowel intern als extern.  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pauline Zwaal-Arora, via 088 2051600 of 
pauline.zwaal@vbent.org.  
Meer informatie over de school kun je vinden op https://www.obs-klim-op.nl/. Op de website van BLICK vind je 
meer informatie over de stichting.  
 
We vragen je rekening te houden met het volgende tijdpad. Op 10 juni houden we (digitale) 
voorselectiegesprekken. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is op 17 juni in de ochtend 
en middag en de tweede ronde op 21 juni in de ochtend.   
 
We ontvangen je brief en curriculum vitae graag uiterlijk zondag 5 juni via het sollicitatieformulier op vbent.org, 
onder vermelding van vacaturenummer 20220219.  
In je brief lezen we graag een persoonlijke motivatie waarom je kiest voor deze rol op juist deze school. 
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