
 

 
 
 
Directeur De Wonderwijzer 
0,8 FTE 
Schaal D12 
 
LEV-WN zoekt een daadkrachtige leider die durft te pionieren!  
Ben jij een toegankelijke directeur met empathisch vermogen, die het overzicht houdt? 
Zie jij teamontwikkeling en specialisaties van teamleden als basis voor het leveren van 
kwalitatief goed onderwijs? Ga je de uitdaging aan om een integraal kindcentrum in te 
richten samen met onze kinderopvangpartner? Richt jij samen met de naastgelegen school 
schoolplein opnieuw in? Weet jij de school qua naamsbekendheid goed op de kaart te 
zetten? Spreken deze vragen jou aan, dan gaan we graag met je in gesprek! 
 
Werkzaamheden: 

- je geeft enthousiast en integraal leiding aan het team en zet hen in hun kracht, biedt 
structuur en neemt ze mee in ontwikkelprocessen bijvoorbeeld vanuit het 
expeditieplan;  

- je stelt met het leiderschapsteam (LT) het (meerjarig, passend) onderwijsbeleid op, 
waarbij je een heldere visie hebt op toekomstgericht onderwijs;  

- je draagt zorg voor bijbelgetrouw onderwijs en maakt de identiteit zichtbaar;  
- je zorgt voor een goede bedrijfsvoering binnen de school en draag actief bij in de 

bedrijfsvoering en ontwikkeling van LEV-WN. 
- je behartigt de belangen van de school in de regio in netwerken en 

samenwerkingsverbanden. 
 
Wij zoeken: 

- een blijmoedig christen, actief betrokken bij een kerkelijke gemeente en werkend 
vanuit een levend geloof;  

- een directeur met goede coachingsvaardigheden en toegankelijk persoon is voor het 
team, maar ook goed bereikbaar voor ouders en kinderen;  

- een onderwijskundig leider met een duidelijke visie op (toekomstgericht) onderwijs, 
kwaliteitsontwikkeling en zorg; 

- een daadkrachtige leider met gezag en overwicht, die durft te pionieren;  
- een directeur, die planmatig kan werken vanuit de pdca cyclus en overzicht houdt, 

maar ook gezellig en sociaal is;  
- het schoolleidersdiploma heeft (eventueel bereid is deze te willen halen) 
- zich heeft geregistreerd in het schoolleidersregister of daartoe bereid is 
- HBO+/WO  werk- en denkniveau heeft. 

 
 



LEV-WN  
LEV-WN bestaat uit 26 basisscholen in het westen van Nederland. LEV-WN ziet het als haar 
opdracht de ontwikkeling van het kind te stimuleren. LEV-WN wil een veilige- en uitdagende 
leeromgeving creëren waarbinnen het unieke kind zijn van God gekregen talenten en gaven 
ontwikkelt. Kijk voor meer informatie over LEV-WN en de genoemde scholen op 
www.levwn.nl  
 
Interesse, informatie en procedure 
Voor meer informatie bel naar Henk Eilander, voorzitter CvB: 06 27 00 36 10. 
Heb je interesse, stuur dan je motivatiebrief en cv, waaruit ook de voorwaarde van actief 
christen bent en de bijbel je inspiratiebron is terug voor 30 november as naar: 
solliciteren@levwn.nl. Via dit mailadres kan ook de functiebeschrijving worden opgevraagd. 
De functie is voor 0,8 werktijdfactor en inschaling volgens schaal D12 van de CAO Primair 
Onderwijs. 
 
De gesprekken vinden plaats op: 
Eerste ronde: 7 december tussen 15.00 – 17.00 uur op het bestuurskantoor te Alphen aan 
den Rijn 
Tweede ronde: 20 december tussen 14.00 – 16.00 uur op De Wonderwijzer in Hardinxveld-
Giessendam. 
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  


