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Profielschets directeurbestuurder De Wittenberg

Je geeft leiding aan het ontwikkelen, uitvoeren
en borgen van het beleid. Het toezien op een

De Wittenberg is een reformatorische basisschool
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in het hart van het Gelderse dorp Scherpenzeel.
Dagelijks bezoeken zo’n 420 leerlingen onze
school. Ze krijgen onderwijs van een enthousiast
en betrokken team van ruim 50 collega’s. Op
onze school gaat dagelijks Gods Woord open en
vertellen we onze leerlingen uit de Bijbel wat
God tot ons te zeggen heeft en wat Hij van ons
vraagt. We geven eigentijds onderwijs, met

pedagogisch klimaat dat uitgaat van Bijbelse
gezagsrelaties is een kerntaak. Deze relaties
gaan uit van liefde tot elkaar, respect voor
elkaar en zorgvuldige begeleiding van elkaar.
Ook voel je de zorg voor de ontwikkeling
van de leerlingen die vanuit een christelijke
levenshouding in hun verdere leven volgens
de waarden en normen van de Bijbel in de
maatschappij gaan participeren.

veel aandacht voor persoonsvorming, in een
prettige werkomgeving.

Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk
voor het vormgeven en uitdragen van de visie

De Wittenberg is op zoek naar een directeurbestuurder die zowel geniet van het leidinggeven
aan de school als het besturen van de school.
Dit laatste in nauwe samenwerking met de
directeur-bestuurder

van

de

Wartburg

in

Woudenberg. Beide scholen vallen onder één
vereniging met een Toezichthoudend Bestuur.
In deze profielschets vertellen we meer over
onze school en over de directeur-bestuurder die
we zoeken.

gemandateerd directeur-bestuurder geef je als
verantwoordelijke leiding aan de beleidsterreinen
identiteit, personeel & organisatie, onderwijs,
huisvesting en financiën, kwaliteitszorg en
communicatie.

Vanzelfsprekend

beschik

je

over de benodigde kennis hiervoor. Je bent
ondernemend,

proactief

en

innovatief.

En

omgevingsbewust! Je straalt rust, gezag en
vertrouwen uit. En kunt vanuit vertrouwen
delegeren.

Je bent innerlijk betrokken op de grondslag
en het doel van de school en onderschrijft
geheel en onvoorwaardelijk de Heilige Schrift
als het onfeilbare Woord van God en de Drie
Formulieren van Enigheid. Je bent belijdend
en betrokken, meelevend lid van de (Oud)
Gereformeerde

van de school in de dagelijkse praktijk. Als

Gemeente

(In

Nederland),

Hersteld Hervormd Kerk of een Hervormde
gemeente op Gereformeerde grondslag.

Samen

met

het

MT

en

de

leerkrachten

vertegenwoordig je De Wittenberg naar buiten.
Open en constructief communiceren met in- en
externe belanghebbenden (ouders, kerkelijke
en burgerlijke gemeente) past bij je. Je bent
geïnteresseerd naar de mening van ouders
en stemt op hen af. Samen met de directeurbestuurder van De Wartburg vorm je het bestuur,
dat op collegiale wijze intensief samenwerkt
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in het belang van beide scholen van de vereniging
tot het verstrekken van reformatorisch onderwijs
op gereformeerde grondslag te Scherpenzeel/
Woudenberg e.o.
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Het team van de school werkt en leert vanuit
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
leerlingen en het onderwijs. Diverse thema’s zijn
belegd bij de vijf ontwikkelteams waarin elke
collega participeert. We werken dit schooljaar
planmatig aan doelgericht onderwijs, het omgaan
met verschillen binnen de klas met speciale
aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid,
PCM, burgerschap en ouderbetrokkenheid. Op
een inspirerende en mensgerichte wijze geef je
leiding aan de onderwijsontwikkeling.

Wie ben je? Wat moet je
kennen en kunnen?

Als directeur-bestuurder geef je leiding aan dit

Als toezichthoudend bestuur, managementteam,

team, om zo het ingezette beleid te continueren

medezeggenschapsraad en collega-directeur-

en te versterken. De teamleiders vormen een

bestuurder hebben we goed nagedacht over de

stevig middenmanagement binnen de school en

persoon die we de komende jaren nodig denken

je bent gericht op hun groei en ontwikkeling.

te hebben.

Uiteraard krijg je volop ruimte voor innovatie,
in nauwe samenspraak met het team. Van jou
als directeur-bestuurder wordt verwacht dat je

Je bent:

•

en hun welbevinden;

hierin inspirerend, begeleidend en faciliterend
optreedt

richting

het

(management)team

en daarbij optimaal gebruik maakt van de
diversiteit binnen het team. Je weet daarbij de

betrokken op de collega’s in de school

•

verantwoordelijk voor de
schoolontwikkeling;

verschillende gaven en talenten te benutten, kunt

•

energiek en gedreven;

taken delegeren en durft verantwoordelijkheid

•

besluitvaardig en transparant over

te geven aan de collega’s.

genomen besluiten;

•

ontwikkelingsgericht;

•

omgevingsbewust.
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Je beschikt over:

•

een visie die aansluit bij de missie
en visie van de school. Tegelijkertijd
ben je in staat uw kennis en ervaring
en visie in te zetten voor de verdere
doorontwikkeling van (het onderwijs
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binnen) de school;

Wat hebben we te bieden?
Naast een prachtig team en een mooi gebouw
bieden we veel ruimte en verantwoordelijkheid
aan onze directeur-bestuurder. Het bestuur
heeft gekozen voor een toezichthoudende rol
en opereert op hoofdlijnen en wil betrokken,

•

analytisch vermogen;

•

inlevingsvermogen en sensitiviteit.

•

de kennis en ervaring om de inhoud van

De arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de

de functieomschrijving, zoals hieronder

inhoud en verantwoordelijkheid van deze functie.

weergegeven, gestalte te geven.

Bij de inschaling en salariëring hanteren we de

benaderbaar en nabij zijn waar nodig.

cao Primair Onderwijs. De functie is ingeschaald
conform de CAO PO. De werktijdfactor is 0,8-

Je kunt:

1,0 wtf. Een fulltime dienstverband heeft de

•

leidinggeven en besturen;

voorkeur omdat we het erg belangrijk vinden

•

inspireren en faciliteren;

•

leidinggeven aan een school met een
stevig middenmanagement.

dat onze directeur-bestuurder er is.

Ook schoolleiders die nog geen ervaring hebben
als directeur-bestuurder nodigen we uit om
te solliciteren. We zijn bereid met potentieel

Je beschikt over de volgende kernkwaliteiten:

•

innerlijke betrokkenheid op het

geschikte kandidaten samen toe te groeien naar
een volwaardige directeur-bestuurdersfunctie
met behulp van coaching en begeleiding.

reformatorisch basisonderwijs en
bij voorkeur in het bezit van een
lesbevoegdheid;

•

in het bezit van het diploma ‘schoolleider
primair onderwijs’ of bereid deze of
gelijkwaardige opleiding te volgen;

•

een brede onderwijservaring in het
primair onderwijs is een pré;

•

aantoonbare ervaring in een
leidinggevende functie.
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Informatie over het traject
van werving en selectie
Naast een prachtig team en een mooi gebouw

van de school te verkrijgen:

We komen graag in contact met geïnteresseerde

•

Het Strategisch Beleidsplan;

•

De schoolgids;

•

Het schoolplan en jaarplan;

•

Het managementstatuut.

kandidaten! Ook kandidaten die zich vrijblijvend

5

Documenten om een uitgebreider beeld

willen oriënteren.

Wil je meer weten over deze uitdagende
functie? Neem contact op met Dick Both. Hij
begeleidt het proces van werving en selectie.
Zijn telefoonnummer is 06 36 33 67 89.

Grondslag
De reformatorische basisscholen De Wittenberg

Tot en met D.V. 30 september is het mogelijk
je sollicitatiebrief en cv in te zenden. Je kunt
deze – met de contactgegevens van zowel een
zakelijke als een kerkelijke referent – per mail
toesturen naar Dick Both. Zijn mailadres is
dick@bothendebruijn.nl.

en De Wartburg gaan uit van ‘De vereniging
tot het verstrekken van Basisonderwijs op
Gereformeerde Grondslag’. Deze scholen
hebben als grondslag de Heilige Schrift
als het onfeilbare Woord van God, zoals
beleden in de Drie Formulieren van Enigheid.
Deze grondslag is concreet weergegeven
in het identiteitsprofiel en de statuten van

Er is een sollicitatiecommissie samengesteld,
bestaande

uit

drie

toezichthoudende

bestuursleden, de directeur-bestuurder van de
Wartburg, een MT-lid, een MR-lid namens het
personeel en een MR-lid namens de ouders.

de vereniging. De leden van de vereniging
stellen zich ten doel de belangen van de
door haar gestichte scholen te bevorderen
in overeenstemming met de statuten en
het identiteitsprofiel. De scholen hebben
een onderwijzende en opvoedende taak. De
scholen geven hieraan vorm vanuit dezelfde
grondslag als de ouders, overeenkomstig de
doopbelofte. Het opvoeden en onderwijzen
thuis en op school behoren in elkaars
verlengde te liggen.

We geven ons onderwijs aan kinderen op weg
en reis naar de eeuwigheid in een levensfase
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waarin ze ontvankelijk zijn, gevormd kunnen
en moeten worden en zich vanuit een
beschermde en veilige omgeving kunnen
voorbereiden op hun toekomst (o.a. het
voortgezet onderwijs).
Onderwijskundig gezien hebben de scholen
het doel de talenten die de kinderen gekregen
hebben te helpen ontplooien en te benutten
ten dienste van de Ander, anderen en zichzelf.
Het pedagogisch klimaat wordt beheerst door
Bijbelse gezagsrelaties op basis van liefde en
respect en een zorgvuldige begeleiding van
leerlingen.

Uiteindelijk zal hun vorming erop uitlopen dat
ze in het vervolgonderwijs de bij hen passende
leerweg kunnen vervolgen. Het ideaal is dat
het onderwijs op onze scholen ertoe bijdraagt
dat de leerlingen vanuit een christelijke
levenshouding in hun verdere leven volgens
de waarden en normen van de Bijbel in de
maatschappij participeren en functioneren.

Kernopdracht
We bieden reformatorisch basisonderwijs,
gebaseerd op Gods Woord, beleden in de
Drie Formulieren van Enigheid, zoals door
de ouders beloofd bij de bevestiging van
hun huwelijk en bij de Heilige Doop van hun
kind(eren).

We doen dit in gezamenlijkheid vanuit een
hartelijke verbondenheid en met liefde voor

de (door de ouders mede aan onze zorgen
toevertrouwde) kinderen. We laten dit als
identificatiefiguren in woord en daad blijken,
waarbij we ons bewust zijn van dit voorrecht
en deze verantwoordelijkheid (overeenkomstig
ons identiteitsprofiel).

De kinderen zijn met ons op weg en reis
naar de eeuwigheid en verkeren in een
levensfase waarin ze ontvankelijk zijn,
gevormd kunnen en moeten worden en zich
vanuit een beschermde en veilige omgeving
kunnen voorbereiden op hun plaats in het
maatschappelijke leven en hun ontmoeting
met de Heere.

Kernopdracht
Op basis van onze kernopdracht is onze
gezamenlijke ambitie: Op goede basis samen
groeien. In Gods Woord wordt regelmatig
gesproken over bouwen op een goed
fundament. Deze goede basis vinden we in
de Bijbel, zoals hiervoor beschreven is. Op dit
fundament is het hele schoolbeleid gebaseerd.
Als school zijn we een gemeenschap, waarbij
we oog, oor en hart voor elkaar hebben. De
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is
hierbij voor ons leidend. We leven, werken
en groeien samen, zowel in de groep, als met
het team, met ouders, bestuur en andere
betrokkenen bij onze school.
Kinderen komen naar school om te groeien.
Als school bieden we een goede (onder)grond
om te groeien. We werken aan verdieping,
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bezinning, verworteling en groei. Daarbij mag
er verschil zijn. We stemmen af op wat ieder
nodig heeft. Op een mooie manier vinden we
dit verwoord in de gelijkenis van het zaad,
waarbij er sprake is van onderscheid in groei.

Als personeelsleden blijven we ook groeien,
omdat we onze talenten voor onze leerlingen
en elkaar willen inzetten. Om aan deze
gezamenlijke ambitie te werken geldt
de opdracht om ten opzichte van elkaar
betrokken, dienstbaar en respectvol te zijn.

Vanuit deze ambitie staan ons de
volgende idealen voor ogen, die voor ons
richtinggevend zijn:

•

We vormen onze kinderen tot burgers
van twee werelden (voor de tijd en voor
de eeuwigheid), waarbij een christelijke
levenshouding centraal staat;

•

We zorgen ervoor dat alle kinderen graag
naar school gaan en een goede omgang
hebben met elkaar;

•

We geven goed onderwijs en
stemmen af op de onderwijs- en
ondersteuningsbehoef-ten van de
kinderen;

•

We betrekken de ouders optimaal bij de
ontwikkeling van hun kind(eren);

•

We werken en leren op een veilige en
professionele wijze samen als team.

Onze visie
De Wittenberg is een basisschool waar
het Woord centraal staat in het onderwijs.
De school voelt zich verbonden met de
hervormers uit de zestiende en zeventiende
eeuw. Dit komt onder andere tot uitdrukking
in de naam van de school, de Wittenberg
was immers de plek waar Maarten Luther
het geluid van de Reformatie liet horen. In
het logo staat de ‘W’ van het Woord in het
middelpunt. Op de Basis van het Woord is
groei mogelijk. We zijn een ba-sisschool waar
groei en beweging bij de kinderen, in de lente
van hun leven, passen. Op een frisse wijze
geven we ons onderwijs.
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In het schoolklimaat staat de Bijbel centraal.

Onderwijskundig gezien hebben de scholen

Elke dag krijgen de leerlingen een half uur

het doel om de talenten die de kinde- ren

Bij-bel- onderwijs. Tevens is er in de lessen

gekregen hebben te helpen ontplooien. Het

aandacht voor de christelijke feestdagen.

onderwijs richt zich erop dat de leerling bij

Het leven naar en vanuit Gods Woord

het verlaten van onze school zijn of haar

moet merkbaar zijn in de school. Vanuit dit

schoolloopbaan op een passende leerweg

uitgangspunt wil de school vormgeven aan

kan vervolgen. Daarnaast hopen we dat het

een pedagogisch klimaat waarin het bieden

onderwijs op onze scholen ertoe bijdraagt

van veiligheid, geborgen-heid, wederzijds

dat de leerlingen vanuit een christelijke

vertrouwen en ondersteuning kernwoorden

levenshouding in hun verdere leven volgens

zijn. Daarnaast vinden we het van groot

de waarden en normen van de Bijbel in de

belang om een op groei gerichte leeromgeving

maatschappij zullen participeren.

te creëren. De gezagsrelatie tussen leerling en
leerkracht moet dusdanig zijn, dat de leerling
altijd met respect omgaat met degene die
boven hem/haar geplaatst is. Aan de andere
kant moeten de leerkrachten het vertrouwen
van de kinderen voor zich inwinnen. De liefde
voor het kind moet de basis zijn voor het
omgaan met de leerlingen.
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Functiebeschrijving
directeur-bestuurder
Het bestuur van de schoolvereniging fungeert
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als toezichthouder voor beide scholen.

•

Gerechtigd tot het doen van uitgaven
binnen het mandaat en vastgestelde
begroting ;

•

Opstellen, vaststellen en uitvoeren

De functie van bestuur is hierbij voor alle

van beleidsvoornemens op terrein van

beleidsterreinen gemandateerd aan de

identiteit, kwaliteit, onderwijs, zorg,

directeur- bestuurder, die samen met de

personeel, huisvesting, financiën en

directeur-bestuurder van De Wartburg een

communicatie;

collegiaal bestuur vormt. Als lid van het
collegiaal bestuur werkt u intensief samen

•

zover dit niet voorbehouden is aan het

vanuit een proactieve en constructieve
houding, zodat bij het vormgeven van beleid
zo mogelijk een portefeuilleverdeling kan

Uitvoeren van het werkgeverschap voor
toezichtorgaan;

•

Toezicht houden op en/of bijdragen aan
de beleidsuitvoering;

plaats vinden met de collega directeur –
bestuurder.

•

Wettelijke rapportages;

U als directeur-bestuurder bent

•

Toezicht op de naleving van wettelijke

eindverantwoordelijk en werkt nauw
samen met het MT, dat naast de directeur-

bepalingen;

bestuurder bestaat uit twee teamleiders

•

Zorg dragen voor goede bedrijfsvoering;

en een lid. De nadruk voor individuele MT-

•

Zorg dragen voor resultaten;

•

Voorbereiden van de

leden ligt op verantwoordelijkheid voor het
eigen takenpakket en daarbij het nemen

bestuursvergaderingen;

van initiatief en het zorgen voor input.
Als directeur-bestuurder legt u periodiek
verantwoording af aan het toezichthoudend
bestuur.
De directeur is als gemandateerd bestuurder
belast met alle bestuurstaken voor zover deze

•

Verantwoording afleggen over het
gevoerde beleid;

•

Vertegenwoordigen van bestuur in
externe overleggen.

niet voorbehouden zijn aan het toezichtorgaan,
waaronder:

•

Vaststellen missie;

•

Opstellen begroting;

De directeur-bestuurder voorziet de
toezichthouder tijdig van alle relevante
informatie die het in de hoedanigheid als intern
toezichthouder nodig heeft.
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