
 
 

Schooldirecteur  
 
Vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 zoeken wij een enthousiaste directeur die vanuit een gemeenschappelijke visie de school verder brengt in de volgende jaren. Word jij 
enthousiast van het idee om te werken bij een ‘éénpitter’? Ben jij degene die vanuit de verbinding met maatschappij, leerlingen, ouders en leerkrachten een positief leer -en 
schoolklimaat weet te creëren? En heb jij een visie op hoe wij ons onderwijs in de volgende jaren kunnen blijven optimaliseren? Kom dan ons team versterken en help mee om 
onze school nog beter te maken. Maak werk van je ambities en solliciteer! 

 
Je werk 
Als directeur van De Hoeksteen heb je een wel heel enerverende baan! In deze rol ben je hét gezicht van de school; voor de ouders, de kinderen en in het bijzonder het team, 
waarmee je samen bouwt aan een positief leer -en schoolklimaat.  
 
Je bent directeur van een éénpitter: kortom, je vervult je rol op het snijvlak van bedrijfsmatige en onderwijskundige taken, je hebt managementervaring en je bent in staat om 
het onderwijsteam goed aan te sturen en te laten samenwerken. Vanuit jouw integrale resultaatverantwoordelijkheid is er een aantal kerntaken die jouw agenda vullen. Hierbij 
kun je denken aan het uitdragen van jouw visie op onderwijs en de school, de aanscherping evenals borging van ons schoolplan en het onderhouden van een goed sociaal 
regionaal (scholen)netwerk. Je zorgt dat de uitstraling van de school voor potentiële nieuwe medewerkers en leerlingen aantrekkelijk is en eveneens de kwaliteit van ons 
onderwijs hoog blijft. Je bent betrokken bij de financiën, bij pedagogische zaken zoals veiligheid, sociale omgang en samenwerking evenals ook de in-, door- en uitstroom van 
medewerkers en onderwerpen zoals ICT en onderhoud.  
 
Als directeur bij De Hoeksteen ervaar jij een omgeving waar je échte verantwoordelijkheid draagt en het verschil maakt.  
 

Je team 
Het team is hecht, ambitieus en zeer betrokken. Zo draagt eenieder bij aan de vorming en het ten uitvoer brengen van onze visie en missie. De lat ligt hoog en wij doen het 
uiterste om goed en passend onderwijs te geven aan de kinderen. Naast al dat harde werken is er tegelijkertijd ook tijd voor ontspanning en gezelligheid, dit in de vorm van 
onder meer ons jaarlijkse teamuitje. Iedereen in het team brengt bepaalde expertise mee. Ervaring leert dat er onderling veel ruimte is voor eigen ideeën en ruimte in de wijze 
waarop je je les vormgeeft, dit vanuit de lesmethodes die wij met elkaar omarmen. En heb je een hulpvraag? Dan helpen wij elkaar. Dit maakt dat wij onderling veel flexibiliteit 
ervaren en dat wij voor elkaar klaar staan wanneer dit nodig is.    
 
Het team van De Hoeksteen bestaat uit 40 medewerkers, bestaande uit de directie, leerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsassistenten, IB’ers, RT’ers en ondersteunend 
personeel waaronder een officemanager en een conciërge. Het team is een mix van ervaren medewerkers als ook medewerkers die aan het begin van hun carrière staan. 
Daarnaast bieden wij ruimte aan stagiaires en beschikt (bijna) elke klas over een onderwijsassistent.  

 



 

Je profiel 
Voor de functie van schooldirecteur zoeken we een ‘onderwijskundige ondernemer’! Tikkeltje innovatief, maar misschien wel het allerbelangrijkste: iemand met een hart voor 
het onderwijs en juist harder loopt als implementatie roept. Die snapt hoe je veiligheid biedt en vertrouwen creëert. Die niet alleen zegt maar ook doet. Iemand die weet hoe je 
mensen voor je weet te winnen en een positief leer -en schoolklimaat bereikt. 
 
Denk je dat je bij ons past? Check hieronder je profiel: 



 

De Hoeksteen 

De Hoeksteen is een Katholieke Basisschool én niet in de laatste plaats: een trotse éénpitter! Wij hebben een grote ambitie en onze lat ligt hoog. De school kent circa 480 
leerlingen in 17 groepen, een school waar het (werk)plezier van de leerlingen voorop staat! Typerend is ook ons karakter. Wij zijn een echte buurtschool; veel leerlingen komen 
uit de directe omgeving of de wijken daaromheen. Dit merk je en voel je. Veel ouders dragen op school een steentje bij en zijn betrokken bij activiteiten. Ouders zijn actief in 
bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad of helpen met hand- en spandiensten.  
 
De Hoeksteen valt onder een stichting met een zelfstandig bestuur dat uit zeven leden bestaat. De dagelijkse leiding ligt bij de directie. De directie bestaat uit een directeur en 
een adjunct-directeur. Zij worden hierbij ondersteund door twee intern begeleiders en drie bouwcoördinatoren. Met elkaar vormen zij het managementteam. De directie voert 
het beleid uit dat samen met het bestuur is opgesteld en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de aansturing van het team.  

 
Dat wat ons trots maakt 
Onze school heeft een stevig fundament en een goede naam in Bussum. De kwaliteit van ons onderwijs is goed, de leeropbrengsten zijn hoog en de school is financieel gezond. 
Het onderwijspakket biedt naast reguliere vakken veel aandacht voor de ontwikkeling van sociale en creatieve vaardigheden evenals vaardigheden op het gebied van ICT, 
cultuur, mediawijsheid en zelfstandigheid. Te denken valt aan muziek, beeldende vorming, toneel en drama als ook programmeren en leren samenwerken: zelfbewust 
handelen, met oog voor de ander en respect voor elkaar. Wij bieden 21e-eeuwse vaardigheden aan, werken met Snappet en Chromebooks vanaf groep 3, starten vanaf groep 1 
met programmeren en wij pakken ‘pestgedrag’ actief aan. Iedereen is welkom die zich kan vinden in onze waarden en normen, ongeacht afkomst of overtuiging.  
 
Op De Hoeksteen krijgt ieder kind de kans het beste uit zichzelf te halen en word je als kind echt gezien!  
“Een brede basis voor een goede toekomst”. 
 

En wat zeggen onze leerlingen? 
De leerlingen geven onze school een ‘dikke 8’. Ze zijn blij met de gezellige sfeer in de klas en op het schoolplein, welke onlangs is vernieuwd met een heuse voetbal-kooi. Er is 
altijd wat te beleven. De leerlingen willen een directeur die goed met kinderen kan omgaan: die hen kent en begroet. Een directeur die aardig is, goed kan voetballen en 
tekenen. Iemand bij wie zij makkelijk even binnenlopen als er een probleem is of ze iets te vertellen hebben.  
 

Wij bieden 

Je ideale baan met veel bewegingsruimte! Het betreft een functie voor 0,8 - 1,0 fte met een uitstekend primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket conform de cao primair 
onderwijs (schaal DC). Het voornemen is om de nieuwe directeur uiterlijk per 1 augustus 2020 te laten starten en bij voorkeur eerder in verband met overdracht.  
 

Denk jij dat je bij ons past?  
Kom dan ons team versterken en help mee om onze school nog beter te maken. Maak werk van je ambities en solliciteer vandaag nog door je cv met motivatie op te sturen aan 
Ruth Bielderman, Bestuurslid HR & Juridische Zaken: r.bielderman@hoeksteen-bussum.nl. Houd er rekening mee dat het proces zal bestaan uit drie selectie rondes en mogelijk 
een assessment. 
 
Wil je meer informatie hebben over onze school? Breng dan een bezoek aan onze website: https://www.hoeksteenbussum.nl/onze/vacature/ of bekijk hier onze schoolfilm.  
We zien jouw reactie graag uiterlijk 31 januari 2020 tegemoet en kijken uit naar een kennismaking. 
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