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Op basisschool De Grote Lier leren en werken we samen in een veilige en 
inspirerende omgeving  

 

 

Basisschool De Grote Lier – een school gevestigd in een prachtig gebouw waar goed en gedegen onderwijs wordt 

gegeven – is door het vertrek van de huidige directeur op zoek naar een nieuwe 

 

directeur 

 

Ben jij een empathische leider met ervaring in het onderwijs en wil je werken met een gedreven en betrokken team? 

Dan zijn we op zoek naar jou. 

 

 

Wat bieden we jou? 

Basisschool De Grote Lier is een school in het dorp Molenhoek. De school valt onder het bestuur van de stichting  

Lijn 83 primair onderwijs, een stichting met veertien basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs in de 

gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. 

 

Wij bieden, met een collegiaal en betrokken team, onderwijs aan ongeveer 250 leerlingen. Wij zijn een school waar 

leerlingen zich begrepen voelen en zich kunnen ontwikkelen zoals zij willen. Waar leerlingen en leerkrachten de 

ruimte voelen om te groeien en hun talenten te benutten.  

Samen leren en samen werken zijn belangrijke uitgangspunten. Met plezier naar school gaan, is een voorwaarde om 

tot leren te komen. 

 

Onze school biedt een veilige leeromgeving met een duidelijke structuur en regelmaat, waarbij de sociale interactie 

in de groepen de basis voor ontwikkeling vormt. Vanuit de veilige structuur worden leerlingen uitgedaagd om te 

leren en de omgeving te verkennen. 

Onze school heeft te maken gehad met krimp, maar de verwachting is dat de school de komende jaren weer gaat 

groeien door de nieuwbouw van circa 200 woningen. 

 

Kortom, we bieden je een mooie functie op een school met gedreven leerkrachten, betrokken ouders en leergierige 

leerlingen. We bieden je een aanstelling voor 0,8 fte in schaal D12 (max. € 6.059,--) conform de CAO primair 

onderwijs.  

 

Wat we van je vragen 

We zijn op zoek naar een verbindende directeur, die op een motiverende en faciliterende manier leiding kan geven 

aan het team. Een directeur die betrokken, zichtbaar en nieuwsgierig is en helder en open kan communiceren. Die 

gebruikmaakt van de kwaliteiten van het team, die weet wat er speelt, het team waardeert en steunt en 

daadkrachtig handelt in het belang van leerlingen, ouders en de school. 

 

Onze leerkrachten zijn inhoudelijk betrokken bij het onderwijs en vragen van jou als directeur vertrouwen en ruimte 

om samen te kunnen zorgen voor goed onderwijs en dit verder door te ontwikkelen. Je beschikt over ruime 

gespreksvaardigheden om de collegiale dialoog te voeren, zodat onze medewerkers in de meeste gevallen zelf 

verder kunnen. Waar dat niet lukt help je de leerkrachten om problemen op te lossen of door knopen door te 

hakken. 

 

De ouders zijn betrokken bij de school en ook met hen ga je de dialoog aan en weet je in het belang van de school, de 

leerkrachten en vooral de leerlingen heldere afspraken te maken. 
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Samen met collega-directeuren lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het bovenschoolse  

Lijn 83 beleid. We verwachten van je dat je uitvoering geeft aan de strategische koers "Samen krachtig leren" en het 

strategisch plan van Lijn 83 en dat je de doelen hieruit samen met het team vertaalt naar de praktijk op onze school. 

 

Praktische informatie en procedure  
Als deze functie je aanspreekt, je beschikt over passende vaardigheden en competenties en je jezelf herkent in het 

profiel dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. 

 

Je brief en cv verstuur je via vbent.org onder vermelding van vacaturenummer 20220601. We zien je sollicitatie 

graag uiterlijk 16 januari 2023 tegemoet. 

 

We vragen je rekening te houden met de volgende data: 

In de week van 9 tot en met 14 januari is het mogelijk een bezoek aan de school te brengen. Voor het maken van een 
afspraak kun je contact opnemen met Corine Peters op telefoonnummer 024-3880008. 

● De voorselectiegesprekken vinden digitaal plaats op vrijdag 20 januari. 

● Op woensdagmiddag 1 februari vindt de eerste gespreksronde plaats.  

● Op dinsdagmiddag 7 februari vindt de tweede gespreksronde plaats. 

 

Het voornemen is de nieuwe directeur op 1 augustus 2023 te laten starten. 

 

Meer informatie over de school kun je vinden op www.degrotelier.nl en voor de vacature www.vbent.org. Voor 

meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Henk Hendriks of Sascha Baggerman die de werving- 

en selectieprocedure namens basisschool De Grote Lier begeleiden, via 088 20 51 600.  

 

 

https://www.lijn83po.nl/Strategische-koers
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-de-grote-lier/
http://www.degrotelier.nl/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/directeur-de-grote-lier/
https://www.vbent.org/over-bt/team/henk-hendriks/
https://www.vbent.org/over-bt/team/sascha-baggerman/

