
 

 
 
 
Wij zijn op zoek naar 

een verbindende en 

daadkrachtige  

directeur | 28 u/w 

Voor PCB Meester Lalleman in Moordrecht 

zoeken wij per 1 september 2021 een 

directeur voor 28 uur per week | 0,7 fte 

 
WIJ BIEDEN: 

> een enthousiast team dat volop in ontwikkeling is en graag in 
beweging blijft; 

> een collegiale samenwerking met de andere directeuren van De Vier 
Windstreken;  

> ondersteuning vanuit het bestuursbureau; 
> een salaris in schaal D12 van de CAO Primair Onderwijs. 
 

WIJ ZOEKEN EEN DIRECTEUR: 

> met een duidelijke pedagogische visie passend bij het onderwijsconcept 

en de visie van de school; 

>  die dicht bij de praktijk en tussen het team staat en beschikt over een 

gezonde dosis humor en zelfreflectie; 

> die leiding geeft op een motiverende en coachende wijze en de 
teamleden steunt en in hun kracht kan zetten; 

>  die de verbinding legt met lokale besturen, kerken en instanties, zeker   
    gezien het feit dat de school de enige protestants-christelijke school in  
    het dorp is en om die reden van groot belang is voor Moordrecht. 
 
Steekwoorden bij de directeur die wij zoeken zijn: inspirator, beslisser, 

humoristisch, enthousiast, betrokken op mens en proces. 

 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Vraag de uitgebreide profielschets op 

via sollicitaties@d4w.nl en/of maak een telefonische afspraak met Diana Lorier-Kooi, 

voorzitter CvB, via mail diana.lorier@d4w.nl.  Heb je belangstelling ? Mail je 

sollicitatiebrief en CV vóór 27 mei 2021 naar sollicitaties@d4w.nl. 

 

 

 

PCB Meester Lalleman is een 

protestants-christelijke 

basisschool.  

De school telt ongeveer 175 

leerlingen uit alle verschillende 

wijken van Moordrecht.  

Als een paraplu boven ons en onze 

school staat onze christelijke 

identiteit. Vanuit de christelijke 

waarden en normen, die voor ons 

vooral te maken hebben met liefde, 

respect en zorg voor al het leven 

op aarde, werken we met elkaar 

samen. Deze identiteit vormt als 

het waren de bron van onze visie. 

De omgeving die we op school voor 

onze kinderen creëren is erop 

gericht om kinderen te laten 

groeien tot wie ze bedoeld zijn te 

worden.  

De slogan van de school is: 

“Meer dan leren alleen”. 

 

Stichting PCPO De Vier Wind-

streken verzorgt protestants 

christelijk en interconfessioneel 

onderwijs in Gouda en 

omgeving.  

Op de zeventien basisschool-

locaties en één school voor SBO 

werken ongeveer 350 

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. 

  

Van kandidaten voor deze vacature 

vragen wij: 

 HBO/universitair denk- en 

werkniveau; 

 een afgeronde schoolleiders-

opleiding; 

 3-5 jaar leidinggevende 

ervaring als directeur van een 

basisschool. 
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