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Openbare basisschool De Koningslinde in Vught zoekt een positieve en zelfstandige  
 

adjunct-directeur  
 
die zich verbonden voelt met de visie van de school en met het team aan de slag wil met de borging van ingezette 
ontwikkelingen.  
 
 
Wat bieden wij jou?  
Wij bieden jou een dynamische baan als adjunct-directeur op een snel gegroeide school. Het is een functie voor 
minimaal 0,8 fte (1,0 fte bespreekbaar) in schaal A10 conform de cao primair onderwijs. Samen met de directeur 
stuur je een gedreven team aan dat alles geeft om het onderwijs verder te ontwikkelen. Het team bestaat uit 35 
medewerkers, waaronder twee intern begeleiders, een administratief medewerker en een conciërge. Als adjunct-
directeur ondersteun je de directeur bij de beleidsontwikkeling en het management van de school. Je onderhoudt 
(externe) contacten en bent het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. Bij afwezigheid neem jij de 
directeurspositie waar. 
 
 
Wil jij werken op een grootschalige school in een prachtige, bosrijke omgeving?  
De Koningslinde is een jonge openbare basisschool in Vught. In de afgelopen zeven jaar is de school van 80 naar 
517 leerlingen uitgegroeid. De Koningslinde is gehuisvest in een nieuw gebouw midden in de natuur en is 
onderdeel van brede school ‘Het Kwartier’, waar samengewerkt wordt aan de optimale ontwikkeling van het kind. 
Op De Koningslinde heerst een warme, open en gezellige sfeer, waarin zowel aan het kind als de leerkracht zoveel 
mogelijk ruimte geboden wordt om zichzelf te zijn.  
 
 
Ben je gedreven om te werken op een school die continu in beweging is om het 
onderwijs aan te laten sluiten bij de behoeften van leerlingen?  
De Koningslinde geeft haar onderwijsconcept vorm vanuit recente inzichten van het lerende brein en 
wetenschappelijk onderzoek naar onderwijskwaliteit. De school gaat uit van het principe dat kinderen leren door 
samen te spelen, ervaren en ontdekken in een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving. Een goede 
relatie tussen de leerkracht en de leerlingen en de betrokkenheid van ouders bij het leerproces staat daarbij 
centraal. Daarnaast ziet De Koningslinde een gevoel van competentie, autonomie en verbondenheid als belangrijke 
ingrediënten voor leerlingen om tot leren te komen.   
 
Het onderwijsaanbod van de school is betekenisvol en zorgt voor grote betrokkenheid bij de leerlingen. Dit bereikt 
De Koningslinde door onder andere te werken met IPC (International Primary Curriculum), waarbij gewerkt wordt 
met een overkoepelend thema waarbinnen alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. In samenhang met het 
IPC wordt er doelgericht gewerkt en is er veel aandacht voor maatwerk. Om de ontwikkeling van leerlingen goed 
in beeld te brengen voor ouders en leerlingen, en leerlingen daar zelf bij te betrekken, wordt gebruik gemaakt van 
MijnRapportfolio. Ook is het team in de opstartfase van het werken met expertiseteams, een ontwikkeling die de 
komende periode verder wordt geïmplementeerd.  
 
Je werkt vanuit de visie  
Binnen de school is een gezamenlijke visie ontwikkeld die het team aan elkaar verbindt. Voor jou als adjunct-
directeur ligt een belangrijke rol in het vertalen van de visie naar de praktijk en de visie in de school levend te 
houden. De school is continu in beweging en biedt mede door haar omvang een dynamische context. Binnen deze 
context weet je de rust en het overzicht te bewaren en vanuit dat overzicht te prioriteren en snel te schakelen. 
Ook toets je of nieuwe ideeën en werkwijzen passen bij de visie. 
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Je bent positief en verbindend  
Het team is trots op de sfeer die er is binnen het team. Doordat de school snel gegroeid is, is er blijvende aandacht 
nodig voor de verbinding binnen het team. Jij bent zichtbaar op de werkvloer en hebt oog voor de teamleden. Je 
hebt een nieuwsgierige houding, luistert actief en weet kwaliteiten te herkennen en benutten. Daarnaast ben je 
positief ingesteld en denk je in kansen. Je houdt van gezelligheid. Naast professioneel contact ben je ook 
geïnteresseerd in de mens achter jouw collega’s.  
 
Je bent communicatief vaardig en brengt structuur aan 
Een belangrijke taak van jou als adjunct-directeur is het onderhouden van contacten en het voeren van gesprekken 
met ouders. Daarvoor is het van belang dat je helder communiceert, zowel mondeling als schriftelijk. Je neemt 
collega’s mee in wat je doet en informeert alle betrokkenen over gemaakte afspraken. Ook vind je het belangrijk 
om na te denken over structuren waarin ontwikkelprocessen en resultaten zichtbaar gemaakt kunnen worden. Jij 
bent in staat nieuwe ontwikkelingen in te bedden in de structuur van de school, zodat deze geborgd worden. 
Daarbij weet je de juiste balans te realiseren tussen het vinden van draagkracht voor beslissingen en het 
daadkrachtig zijn in het doorhakken van knopen. 
 
 
Stroomm 
De Koningslinde is een van de vijftien openbare basisscholen van Stroomm (Stichting Regionaal Openbaar 
Onderwijs Maas en Meierij), waar ongeveer 250 leerkrachten onderwijs verzorgen voor zo’n 3.000 leerlingen. De 
basisscholen hebben alle vrijheid om zelf vorm en inhoud te geven aan het onderwijs en delen de ambitie om het 
optimale uit ieder kind te halen. Stroomm moedigt medewerkers aan om daaraan bij te dragen. 
 
Stroomm staat achter zijn medewerkers. Zij krijgen de ruimte, het vertrouwen én de steun om zichzelf, hun 
talenten én het onderwijs te ontwikkelen. Dat vertaalt zich ook in ruime scholingsmogelijkheden. Of je je nu wilt 
specialiseren of je kennis wilt verbreden, Stroomm helpt je om je talent zo goed mogelijk tot zijn recht te laten 
komen. Met aandacht voor jouw individuele wensen en mogelijkheden samen kansen zoeken en creëren voor jouw 
loopbaan. 
 
 
Contact en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en jij jezelf in dit profiel herkent, horen wij graag van je.  
Voor meer informatie kun je terecht op www.obsdekoningslinde.nl of bellen met Angela Giezen, via 06 38 07 06 
65. 
 
De voorselectiegesprekken vinden plaats op donderdag 9 juni. De eerste gespreksronde met de 
benoemingsadviescommissie is gepland op maandagochtend 13 juni en de tweede ronde op donderdagmiddag 23 
juni. 
 
We ronden de procedure af voor 1 juli, omdat we streven naar jouw start op de Koningslinde per 1 september 
2022. 
 
We ontvangen je brief en curriculum vitae graag via www.vbent.org, ter attentie van Angela Giezen, onder 
vermelding van vacaturenummer 20210440. 
 
We zien je reactie graag uiterlijk 5 juni 2022 tegemoet. 
 

https://stroomm.nl/
http://www.obsdekoningslinde.nl/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/angela-giezen/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/adjunct-directeur-de-koningslinde-stroomm/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/angela-giezen/
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