
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ben jij een verbindende 
directeur met passie voor 
onderwijs? 
Reageer dan snel! 
 

Voor de Plaswijckschool en 
Wilhelminaschool in Gouda 
zoeken wij per 1 maart 2020 een 
directeur | Wtf 1,0 (full-time) 

 De Plaswijckschool en de Wilhelminaschool vormen samen 1 school (1 brin-

nummer) met 2 locaties, ieder met een eigen identiteit en onderwijsconcept. 

Wij zoeken voor deze scholen één directeur die enthousiast is voor de 

verschillende onderwijsconcepten van de scholen en door wil gaan op de 

ingeslagen weg. Daarbij samen met de teams wil kijken welke stappen nog 

gezet kunnen worden in de toekomst. Steekwoorden bij het type directeur 

dat wij zoeken zijn: verbindend, transparant, oog voor ‘de mens’ en 

teamplayer.  

 

WIJ BIEDEN: 

  betrokken, open en enthousiaste teams, die de afgelopen jaren verder 

in beweging zijn gezet als het gaat om zelfontwikkeling. De teams 

werken intensief samen zowel binnen de leerpleinen/units als 

schoolbreed in diverse werkgroepen; 

  op beide scholen ondersteuning vanuit een MT; 

  een collegiale samenwerking met de andere directeuren van De Vier 

Windstreken;  

  ondersteuning vanuit het bestuursbureau; 

  een salaris in schaal DB van de CAO Primair Onderwijs. 

 

Stichting PCPO De Vier Wind-

streken verzorgt protestants 

christelijk onderwijs in Gouda en 

omgeving.  

Op de vijftien basisscholen en één 

school voor SBO werken ongeveer 

380 medewerkers enthousiast aan 

kwalitatief hoogstaand onderwijs 

voor 2.800 leerlingen. De Vier 

Windstreken kenmerkt zich door 

een grote mate aan diversiteit 

waardoor we in gezamenlijkheid 

een heel breed onderwijsaanbod 

hebben, uiteraard wel vanuit een 

gezamenlijk gedeelde visie. Die 

visie is gebaseerd op waarden 

vanuit onze (open) christelijke 

identiteit. 

Bestuur en directies worden bij hun 

werkzaamheden ondersteund door 

een bestuursbureau, waar circa 11 

medewerkers werkzaam zijn.  

 
VAN KANDIDATEN VOOR 

DEZE VACATURE VRAGEN 

WIJ: 

  HBO/universiteit denk- en 

werkniveau; 

  Een afgeronde 

schoolleidersopleiding; 

  Tenminste 3-5 jaar 

leidinggevende ervaring als 

directeur van een 

basisschool. 

 

Ben je geïnteresseerd en wil je 

meer weten? Vraag de 

uitgebreide profielschets op via 

sollicitaties@d4w.nl en/of neem 

contact op met Diana Lorier-

Kooi, voorzitter CvB tel. 06-

51339554.  

Heb je belangstelling? Mail je 

sollicitatiebrief en CV vóór 20 

november 2019 naar 

sollicitaties@d4w.nl. 
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