
VACATURE LOCATIELEIDER  
voor 32 uur (0,8 fte)

Wij bieden:
★ Een jaarcontract bij Meerwerf voor 

28-40 uur welke bij gebleken 
geschiktheid na een jaar wordt 
omgezet in een contract voor 
onbepaalde tijd.

★ Salarisvoorwaarden zijn conform 
cao po.

★ De functieschaal is A11 met een 
bestuurstoelage en 
doorgroeimogelijkheden naar D11 
en D12 binnen Meerwerf.

★ Een eigen chromebook.
★ Je ontvangt een 

arbeidsmarkttoelage gedurende 
het schooljaar 2022-2023.

Jij:
★ hebt minimaal 1 jaar werkervaring als 

leidinggevende in het basisonderwijs
★ beschikt naast een HBO-diploma, 

óók over een opleiding tot 
schoolleider of soortgelijke 
managementopleiding.

★ spreekt vloeiend Engels 
★ stuurt operationeel de locatie en 

medewerkers aan vanuit vertrouwen 
i.c.m.een onderwijsinhoudelijke visie.

★ hebt aantoonbare werkervaring en 
kennis van de diverse culturen waar 
dagelijks mee gewerkt wordt.

★ zorgt voor open communicatie naar 
leerlingen, ouders, het team en 
andere samenwerkingspartners.

★ hebt oog voor de individuele 
kwaliteiten van leerkrachten en weet 
deze in te zetten binnen de school.

Wie zijn wij?
Stichting Meerwerf Basisscholen biedt openbaar onderwijs door heel 
Den Helder en Julianadorp. Kwalitatief hoogstaand, innovatief en 
inspirerend openbaar onderwijs bieden we voor alle leerlingen. Wij zijn 
één Meerwerf met tien unieke scholen, met een grote impact op de 
Helderse gemeenschap. We kennen veel diversiteit in onze scholen en 
zien dit ook graag terug in ons personeelsbestand. Hopelijk draag jij 
daar aan bij.

Villa Kakelbont
Villa Kakelbont is onze ‘internationale school’ welke zich richt op 
kinderen die net in Nederland zijn en nog (bijna) geen onderwijs binnen 
onze landsgrenzen hebben genoten. Wij hechten veel waarde aan de 
(sociale) redzaamheid van kinderen, zodat zij grip krijgen op de nieuwe 
leef- en schoolomgeving. Taalonderwijs is dé rode draad binnen ons 
onderwijs. Daarnaast is de school een expertisecentrum in de regio. 
Meer weten over onze school? Kijk dan op 
https://www.villakakelbont.meerwerf.nl/

Vacature Locatieleider
Wij zijn op op zoek naar een enthousiaste en ondernemende 
Locatieleider. Je hebt een hands-on mentaliteit, je geeft op een 
coachende manier feedback aan collega’s en je zorgt ervoor dat een 
team zich ontwikkelt, samenwerkt en aanvult. Talenten worden gezien 
en benut. Heb jij ervaring als leidinggevende binnen het onderwijs en 
affiniteit met nieuwkomers? Dan willen wij graag samen met jou onze 
internationale school zien ontwikkelen.

Interesse?
Mail dan je motivatie, samen met je C.V. vóór 23 oktober 2022 naar 
Wietske Wijnants, Meerschools directeur van Stichting Meerwerf 
Basisscholen via w.wijnants@meerwerf.nl  met een CC naar 
j.muse@meerwerf.nl (Jennifer Muse, HRM).

De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagavond 25 oktober 2022.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij bij gelijke geschiktheid 
interne kandidaten de voorkeur genieten.
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