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Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde zoekt voor de locatie Kaleidoscoop een  

daadkrachtige en verbindende  

 

Locatiedirecteur 
               0,85 fte  
 

 

Wie zijn wij? 
Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde (SIBZ) is gestart in 2010 na samenwerking tussen Katholiek 

en PC-onderwijs in de nieuwbouwwijk Polderwijk in Zeewolde. De huidige organisatiestructuur bestaat uit een 

toezichthoudend bestuur en een algemeen directeur die de locatiedirecteur aanstuurt. Er vindt een nauwe 

samenwerking plaats met Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ). 

 

ICB Kaleidoscoop is een moderne school waar de ontwikkelingen niet stilstaan. Dat blijkt uit de manier waarop wij 

lesgeven. Zo maken wij gebruik van de vele goede ideeën die er al bestaan in het basisonderwijs. Daarnaast staan wij 

open voor onderwijsvernieuwingen, zoals 21e -eeuws leren, adaptief onderwijs en taalrondes. Dit heeft één doel: 

een school waar kinderen samen, op een betekenisvolle manier, keuzes kunnen maken in hun eigen leerproces. 

 

Groeischool ICB Kaleidoscoop Zeewolde ligt in een prachtige omgeving waar het goed toeven is. We tellen op dit 

moment 330 leerlingen en hebben 15 groepen.  

 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een onderwijskundige leidinggevende die samen met ons wil werken aan een nieuwe en duidelijke 

eigentijdse visie. Iemand die kennis heeft over het jonge en het oudere kind op de basisschool. Dat betekent dat je 

affiniteit hebt met alle groepen.   
Naar aanleiding van het inspectierapport liggen er een aantal verbeterpunten. Inmiddels zijn we aan de slag gegaan 

met EDI om de onderwijskwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Met jouw kennis en ervaring ga je hier 

voortvarend verder mee aan de slag. Je weet als geen ander om het team hierin mee te nemen en hen te stimuleren 

en te motiveren. Dit doe je met de kennis en expertise die beschikbaar is binnen het team.  
 

Dit betekent dat je als locatiedirecteur: 

 een sterke onderwijskundige visie hebt; 

 het team op een stimulerende manier durft aan te spreken op hun verantwoordelijkheden; 

 zorgt voor een prettige en veilige werkomgeving; 

 oog hebt voor wat zich afspeelt zowel binnen als buiten de school; 

 een helicopterview hebt; 

 kunt analyseren en situaties vanuit meerdere invalshoeken kunt bekijken; 

 in oplossingen denkt; 

 grenzen weet te stellen; 

 zichtbaar en benaderbaar bent, voor zowel het team, de leerlingen en ouders; 

 hart voor de school hebt; 

 besluitvaardig, transparant en daadkrachtig bent. 

 

 

Communicatie en PR 
De locatiedirecteur die wij zoeken is open en heeft een heldere communicatiestijl, zowel naar het team als naar de 

ouders toe. Daarbij is het belangrijk dat je hen tijdig informeert en meeneemt in de ontwikkelingen van de school. Je 

investeert in het onderhouden van de contacten met ouders en stimuleert de ouderbetrokkenheid. Je weet de 

school te profileren en op de kaart te zetten, zodat (nieuwe) ouders en leerlingen de school goed weten te vinden.  
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Je beschikt over een passende afgeronde opleiding en over aantoonbare organisatorische en leidinggevende 

kwaliteiten. Wil jij leidinggeven aan een team dat een nieuwe fase ingaat? Weet jij dit met humor en relativering aan 

te pakken? Dan is deze functie wellicht geschikt voor jou!  

 

 
Wat bieden we? 
Wanneer je bij ons start dan staat er een hardwerkend en enthousiast team klaar. Wij zijn een toegankelijke school 

waar iedereen zich thuis voelt en waar het belang van het kind voorop staat. Ons onderwijs is gebaseerd op de 

volgende uitgangspunten: betekenisvol en coöperatief leren met de mogelijkheid om keuzes te maken.  

 

 
Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en je herkent jezelf in dit profiel, dan horen wij graag van je! 

 

Het betreft een functie voor 0,8 fte in schaal D12. 

 

Gespreksdata zijn nog niet bekend.  

 

Je brief en curriculum vitae kun je tot 5 september 2022 sturen via het sollicitatieformulier op www.vbent.org, ter 

attentie van Carmen Piscopo, onder vermelding van vacaturenummer 20220189.  

 

Meer informatie via www.vbent.org of telefonisch: Carmen Piscopo (06 - 39 83 33 53). 

 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/locatiedirecteur-icb-kaleidoscoop-sibz/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/carmen-piscopo/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/locatiedirecteur-icb-kaleidoscoop-sibz/
https://www.vbent.org/over-bt/team/carmen-piscopo/

