
Stichting PCPO 
De Vier Windstreken 

zoekt met ingang van 1 augustus 2017 voor haar  

Da Costaschool 
in Bodegraven 

een 

  directeur (m/v) 
voor wtf 0,7  

 
De Da Costaschool is een school met ca. 240 kinderen en ca. 29 
medewerkers. 

 
We zoeken iemand die: 
- samen met het team het in gang gezette proces naar 

gepersonaliseerd leren kan voortzetten en zorgdraagt voor 

implementatie en borging van dit proces 

- een visie op onderwijs heeft die aansluit bij gepersonaliseerd 

leren en deze kan uitdragen 

- sturing en coaching kan geven aan een professioneel team; 

daarbij consensus zoekend 

- proactief is en duidelijke doelstellingen weet te formuleren en te 

behalen 

- prioriteiten kan stellen en besluiten kan nemen 

- zorg draagt voor het behoud van de kwaliteit van het onderwijs 

- de kinderen kent, ziet en oog heeft voor het welzijn van 

kinderen en team 

- de Da Costaschool zowel intern als extern met enthousiasme 

vertegenwoordigt 

- een promotor is die aansprekend is voor (toekomstige) ouders 

en leerlingen 

- transparant en toegankelijk is  

- verbindend is, zorgdraagt voor een goede sfeer in school en 

team 

- vanuit een christelijke levensovertuiging een bijdrage aan de 

identiteit van de school levert. 

- bij voorkeur ruime ervaring heeft als directeur of leidinggevende 

 
Wij bieden 
 - een hardwerkend collegiaal team met hart voor de school 
 - een school die op weg is naar gepersonaliseerd onderwijs 
 - een school waar de kinderen, ouders en leerkrachten samen 

werken aan ontwikkeling. 
 

 
Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij  
De voorzitter van het CvB, Arjen van Duijvenbooden : 0182-526719 
           mobiel : 06-49494590 
 

 
reacties kunnen tot 15 augustus worden gestuurd naar  
stichting PCPO De Vier Windstreken, postbus 2061, 2800BE Gouda, 
t.a.v. Arjen van Duijvenbooden,  
of per email naar: arjen.van.duijvenbooden@d4w.nl . 
De gesprekken worden gepland op donderdag 17 augustus. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

St. PCPO De Vier Windstreken 
verzorgt protestants christelijk 
onderwijs in Gouda en omstreken. 
Op de zestien basisscholen en één 

school voor sbo werken ongeveer 
400 medewerkers enthousiast aan 
kwalitatief hoogstaand onderwijs 

voor ca. 3.000 leerlingen. Elke 
school heeft zijn eigen karakter 
binnen het beleid, dat vanuit 
gezamenlijke visie wordt 

ontwikkeld. 
De directeuren zijn actief 
betrokken bij de beleids-
ontwikkeling binnen de Stichting. 
 
Bestuur en directies worden bij 

hun werkzaamheden ondersteund 
door een professioneel stafbureau. 
 
St. PCPO De Vier Windstreken is 

een ondernemende en ambitieuze 
organisatie die de komende jaren 
doorgroeit naar kwalitatief  en 

eigentijds passend onderwijs voor 
de kinderen in de regio. 
In 2020 maken wij “Talent voor 
Talent” waar door middel van 
Gepersonaliseerd Leren in al onze 
scholen. 
 

Website: www.d4w.nl  
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