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

basisschool PCPO De Rietvink een 

 

locatiedirecteur 
 

die zich prettig voelt in een vooruitstrevende, no-nonsense school met zeer betrokken ouders en een warm en 

bevlogen team. 

 

 

Wij bieden je: 
 een vooruitstrevende school met een professioneel, enthousiast en collegiaal team; 

 veel professionele ruimte, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden; 

 dynamisch leiderschap in samenspraak met je collega locatiedirecteur en de clusterdirecteur; 

 vanuit visie meewerken aan de onderwijsontwikkeling in een sprankelende, informele organisatie; 

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

 een functie van 0,6- 0,8 fte met goede secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij de arbeidsmarkt en met oog 

voor vitaliteit; 

 

 
Jouw opdracht: 
Jij bent een, liefst onderwijskundig onderlegde, authentieke leider die graag werkt met een zelfbewust en 

ontwikkelingsgericht team. Je hebt de dagelijkse leiding over de locatie, bent het gezicht naar buiten en sluit aan bij 

diverse overleggen binnen het cluster, de stichting en bij het samenwerkingsverband. Je bent kundig, toegankelijk, 

hebt een natuurlijk gezag en je werkt vanuit vertrouwen.  

Voor de komende tijd staat een aantal thema’s centraal: 

 kinderen en medewerkers eigen keuzes laten maken en bewustwording van de eigen ontwikkeling vergroten;  

 het gezicht zijn naar buiten, laten zien waar de school voor staat; 

 het vanuit het nieuw op te stellen strategisch beleidsplan samen ontwikkelen van het schoolplan voor de 

Rietvink.  

 

Als locatiedirecteur neem je naast coachend leiderschap, visie en passie voor onderwijs en kinderen ook humor en 

de binnen PCPO zo kenmerkende ‘sprankelfactor’ mee.  

 

 

Wij zijn: 
PCPO De Rietvink heeft rond de 180 leerlingen en ruim 20 medewerkers. De school is gevestigd in een verzorgd 

gebouw grenzend aan een mooi natuurgebied. Er is een gemoedelijke, open sfeer, met aandacht voor de onderlinge  

ontmoeting en transparante communicatie. Ouders worden vier keer per jaar uitgenodigd voor een 

klankbordoverleg en onlangs is, na Covid, de leerlingenraad opgericht. 

Ouders zijn zeer betrokken bij de school. Ze waarderen de kleinschaligheid, de zichtbare visie en waardengestuurde 

koers op De Rietvink. Men stáát ergens voor. Er is oog voor ieder kind, men weet en ziet wat elk kind nodig heeft en 

leerkrachten weten daar goed op in te spelen.  

 

Het bevlogen en warme team kenmerkt zich door een grote saamhorigheid. Men is trots op de vooruitstrevendheid 

die zich uit in bijvoorbeeld het bewegend leren, aandacht voor ICT, de ateliers en het groepsoverstijgend werken.  

We zoeken een directeur die innovatief is, een eigen koers durft te varen en de kernwaarden van de school, samen-

plezier-respect-ambitie-persoonlijk, met ons uitdraagt en verder vorm geeft. Een directeur met oprechte interesse in 

de medewerkers en de kinderen, die zichtbaar en aanwezig is en het team zowel ruimte geeft als ondersteunt. 

 

Verdere informatie over de school vind je via: www.derietvink-breda.nl   

http://www.derietvink-breda.nl/
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PCPO Midden-Brabant: voor waardenvol leren en creëren 
De Rietvink 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 0,6-0,8 fte conform de cao van het primair onderwijs.  

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 op woensdag 25 januari 2023. De eerste gespreksronde met de 

benoemingsadviescommissie is gepland op dinsdag 31 januari en de tweede ronde op woensdag 8 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-rietvink/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/marja-de-kruif/
https://www.pcpomiddenbrabant.nl/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/marja-de-kruif/

