
 

Wervingsprofiel locatiedirecteur KPO Sint Antonius  

Sterrenschool Driehuis te Mijdrecht 

 
 
Functienaam: Locatiedirecteur Sterrenschool Driehuis te Mijdrecht 
Organisatie:  Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius 
Dienstverband:  0,6 fte 
   
 
Het bestuur van Stichting Katholiek Primair Onderwijs (KPO) Sint Antonius zoekt per 1 augustus 2020 
een  
 

Locatiedirecteur (0.6 fte) voor  
Sterrenschool Driehuis  

 
“ daadkrachtig –doelgericht– verbinder – ondernemen”  

 
 
DE FUNCTIE IN HET KORT 
Als locatiedirecteur van Sterrenschool Driehuis heb je het onderwijs in je hoofd, hart en handen 
zitten. Vanuit een focus op een stevige onderwijskundige basis weet je het onderwijs met 
enthousiasme verder sterk neer te zetten. Je haalt plezier uit het bouwen aan de school, het borgen 
van goed onderwijs en gaat ondernemend met de profilering van de school aan de slag. De stappen 
die het team hier het afgelopen jaar in heeft gezet bestendig en ontwikkel je verder. Je creëert vaste 
structuren en procedures en neemt het team mee in deze ontwikkeling. De uitgangspunten van een 
professionele cultuur zijn zichtbaar in je handelen.  
 
 
STERRENSCHOOL DRIEHUIS  

Sterrenschool Driehuis is een school waar het draait om verbinding en samenwerking met de ander 
binnen en buiten het schoolgebouw. Op een plezierige en inspirerende manier wordt samen met 
ouders gewerkt en is er een verbinding met de organisaties in de directe of nabije omgeving van de 
school. Kinderen leren op Sterrenschool Driehuis met en van elkaar. Ditzelfde geldt voor de 
leerkrachten. 
 

STICHTING KPO SINT ANTONIUS  

Sterrenschool Driehuis maakt onderdeel uit van de stichting KPO Sint Antonius. Deze stichting 

bestuurt in totaal vijf katholieke basisscholen: drie in Mijdrecht, één in De Hoef en één in Vinkeveen. 

De (locatie)directeuren werken samen in een aantal taakgroepen en hebben elke vijf weken een 

directie-overleg. Naast de (locatie)directeuren is een algemeen directeur (3,5 dag per week) 

werkzaam. Het uitvoerend bestuur bestaat uit drie betrokken bestuurders. Daarnaast zijn er twee 

toezichthoudend bestuurders actief.  

 
 
WAT VRAGEN WIJ? 
 
PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN 
 

● U  heeft een empathisch vermogen; 



● U bent enthousiast en ondernemend; 
● U bent in staat om zorgvuldig te communiceren; 
● U weet mensen te binden.  

 
COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN 

● Als locatiedirecteur werkt u vanuit, weloverwogen keuzes, planmatig en doelgericht aan de 
schoolontwikkeling; 

● U bent in staat om helder en krachtig te communiceren; 
● U geeft leiding vanuit vertrouwen, u motiveert en stimuleert op verantwoordelijkheid en 

eigenaarschap bij teamleden; 
● U heeft heldere verwachtingen van het team en verbind daar consequenties aan;  
● U heeft een overview op lopende processen en zorgt van daaruit voor rust en stabiliteit; 
● U zorgt voor een veilig en open klimaat waarin kinderen, medewerkers en ouders zich 

gemotiveerd en gewaardeerd voelen; 
● U bent oplossingsgericht en operationeel sterk; 
● U benut en creëert kansen voor profilering, kennisdeling en samenwerken met partners;  
● Binnen het directie-overleg draagt u bij aan de uitvoering van het strategisch beleidskader 

2019-2023 en het leren met en van elkaar. 
 
ERVARING 

● U beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding en een onderwijsbevoegdheid; 
● U heeft actuele kennis van en ruime werkervaring in het primair onderwijs;  
● U heeft kennis van en ervaring met verbeter- en verandertrajecten op zowel inhoud- als 

procesniveau; 
● U heeft ervaring met verschillende manieren van communiceren met alle bij een school 

betrokken personen en instanties. 
 
 
WAT BIEDEN WIJ? 

● Sfeer van betrokkenheid met en klaar staan voor elkaar;  
● Ervaren team en gedreven leerkrachten; 
● Kans om de krimp weer om te zetten in lichte groei en stabiele school; 
● Een aanstelling van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling; 
● Groei- en ontwikkelmogelijkheden op maat; 
● Salaris conform cao-PO. 

 
 
INGANGSDATUM 
1 augustus 2020 
 
 
SPREEKT DEZE VACATURE U AAN? 
Dan horen wij graag van u. Verstuur uw brief en curriculum vitae uiterlijk 12 mei 2020 naar algemeen 
directeur Marla van Berge Henegouwen (m.vanbergehenegouwen@kpoantonius.nl). 
 

Het gesprek met de benoemingsadviescommissie zal in de week van 18 mei 2020 plaatsvinden, 

mogelijk via internet. 

De benoemingscommissie bestaat uit een bestuurslid, leerkracht Driehuis, vertegenwoordiger van de 

MR van de Driehuis, directeur van een collega school en de algemeen directeur. 

 

Een assessment en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 


