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Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Midden-Brabant zoekt voor haar diverse en levendige 

basisschool PCPO De Fontein een 

 

locatiedirecteur 
 

die vanuit vertrouwen het bevlogen team ondersteunt bij hun verdere ontwikkeling, zodat zij zich voluit kunnen 

richten op een optimale ontplooiing van de leerlingen van PCPO De Fontein op de Thomas Vincidorstraat in Breda. 

 

 

Wij bieden je: 
 een uitdagende functie met ruimte voor opleiding en begeleiding in de functie in een school met een grote 

diversiteit en een collegiale en goede werksfeer;  

 veel professionele ruimte, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden; 

 ruimte voor ondernemerschap en dynamisch leiderschap; 

 invloed op onderwijsontwikkeling in een lerende organisatie die elke dag een stapje verder zet; 

 een binnen PCPO Midden-Brabant open christelijke cultuur, met omgang vanuit die normen en waarden;  

 een functie van 0,8-1,0 fte met goede secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij de arbeidsmarkt en met oog 

voor vitaliteit; 

 last but not least een hele leuke school met een hartstikke leuk en bevlogen team collega’s in een stichting met 

een stevige en solide basis. 

 

 
Jouw opdracht: 
Jij ziet als onderwijskundig leider het werken op een school met een zware weging als een uitdaging en een kans. Je 

hebt affiniteit met de doelgroep en richt je in samenwerking met je team en de clusterdirecteuren op de 

verbetermogelijkheden die er zijn op het gebied van de ontwikkeling van de professionele cultuur en op een drietal 

thema’s: 

 Grenzen stellen door heldere verwachtingen uit te spreken en afspraken te maken over de 

verantwoordelijkheden van de school en het team naar ouders en leerlingen;  

 Het op orde brengen van het pedagogisch-didactisch klimaat; 

 Het vergroten van de taakvolwassenheid van leerkrachten.  

 

Dit alles met als doel om de opbrengsten te verhogen en een veilig en ontwikkelingsgericht klimaat te realiseren 

voor zowel de leerlingen als de medewerkers. Je neemt hiervoor naast kennis, flexibiliteit en doortastendheid ook 

humor en de binnen PCPO zo kenmerkende ‘sprankelfactor’ mee. Onze overtuiging is dat wij met elkaar het verschil 

kunnen maken! 

 

 

Wij zijn: 
PCPO De Fontein locatie Vincidor heeft rond de 150 leerlingen. De school is gevestigd in een mooi en verzorgd 

gebouw midden in de wijk. We zorgen op de Fontein voor een ongedwongen sfeer. We hanteren vaste regels en 

afspraken die voor alle kinderen gelijk zijn. We streven naar een vriendelijk en veilig klimaat, waarin rust, orde, 

structuur en regelmaat zeer belangrijk zijn. Op onze school leren kinderen niet alleen vakinhoudelijke leerstof, ze 

ontwikkelen ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te 

gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen en ook wij 

leren weer veel van hen. 

Ouders zijn betrokken bij de school. Ze vinden het prettig dat je als locatiedirecteur zichtbaar bent en sympathie 

voor hen hebt, ouders begroet op het schoolplein en korte lijntjes hebt met de gemeenschap. Jij bent vanuit de 

school het gezicht naar de wijk. 

Het hardwerkende en bevlogen team wil zich graag verder ontwikkelen en heeft van jou, naast ondersteuning en 

vertrouwen, kaders en duidelijkheid nodig. We zoeken een directeur met verstand van zaken die ergens voor staat.  
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PCPO Midden-Brabant: voor waardenvol leren en creëren 
De Fontein maakt deel uit van Stichting PCPO Midden-Brabant. De stichting heeft tien basisscholen, verspreid over 

zeventien locaties, in zeven gemeenten in de regio Midden-Brabant. Binnen de stichting werken ongeveer 300 

personeelsleden die samen onderwijs verzorgen aan ruim 2.400 leerlingen. De belangrijkste kernwaarden van de 

stichting zijn vertrouwen, verbinden, ondernemerschap en diversiteit. 

 

Deze zijn verbonden aan de vijf pijlers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een klein bestuursbureau en de scholen zijn verdeeld in clusters, aangestuurd door clusterdirecteuren. Binnen 

de duidelijk vastgestelde kaders stimuleert het bestuur het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de scholen. Alle 

locaties hebben een locatiedirecteur die nauw samenwerkt met de clusterdirecteur. Doel is door samen te werken 

en kennis te delen continu beter te worden. De scholen zijn heel divers, hebben hun eigen specialismen en streven 

naar een brede ontwikkeling van elk kind. 

 

Onder PCPO Midden-Brabant valt ook de Internationale School in Breda (ISB). De stichting Buitenschoolse 

Kindvoorzieningen, valt onder de verantwoordelijkheid van hetzelfde bestuur en dezelfde raad van toezicht als 

PCPO Midden-Brabant. 

 

De stichting gaat voor goed onderwijs, met als uitgangspunt dat het gaat over leren, leven en samenleven. 

Medewerkers werken op basis van vertrouwen met elkaar samen. Vanuit het koersplan 2019-2023 wordt gewerkt 

aan vier thema’s: 

 Balans cognitief – sociaal-emotioneel – creatief;  

 ‘Uw kind; onze gezamenlijke inzet meer dan waard’; 

 Duurzaamheid, maatschappelijk bewustzijn, burgerschap; 

 ‘Een levenlang leren’. 

 

 

Praktische informatie en procedure 
Het betreft een functie van 0,8-1,0 fte conform de cao van het primair onderwijs. Er is een arbeidsmarkttoelage, een 

bonusstructuur en er wordt gekeken naar jouw kennis, kunde en ervaring. 

Als jij jezelf herkent in de profielschets en de gevraagde competenties bezit, ontvangen we graag je brief en 

curriculum vitae. Deze kun je via www.vbent.org versturen, ter attentie van Marja de Kruif, onder vermelding van 

vacaturenummer 20220605. 

 

Meer informatie over de stichting is te vinden op www.pcpomiddenbrabant.nl. Heb je nog vragen? Neem dan 

telefonisch contact op met Marja de Kruif via 088 20 51 600. 

 

Belangrijke data 

De voorselectiegesprekken vinden plaats in de week van 23 januari 2023. De eerste gespreksronde met de 

benoemingsadviescommissie is in de week van 30 januari en de tweede ronde in de week van 6 februari. Alle 

gesprekken vinden plaats in de regio. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

We zien je reactie graag uiterlijk maandag 16 januari 2023 tegemoet. 

https://www.pcpomiddenbrabant.nl/wp-content/uploads/2021/03/2019-10-28-PCPO_Koersplan-2019-2023_def-1.pdf
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/locatiedirecteur-de-fontein/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/marja-de-kruif/
https://www.pcpomiddenbrabant.nl/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/marja-de-kruif/

