
Stichting Meerwerf Basisscholen is  
op zoek naar een ervaren directeur voor 
Basisschool De Duynvaerder (0,8 fte)  

 
 

Ben jij een sprankelende directeur die zich met vertrouwen en humor bij Stichting Meerwerf Basisscholen wilt 
aansluiten? Heb jij je opleiding tot schoolleider al afgerond en heb je zin om met een fijn en enthousiast team één van onze 
basisscholen te laten groeien en je voor langere tijd aan onze organisatie te binden? Dan hopen wij jou snel te ontmoeten! 

 
Wie zijn wij? 
Stichting Meerwerf Basisscholen biedt openbaar onderwijs door heel Den Helder en Julianadorp. Kwalitatief 
hoogstaand en innovatief inspirerend openbaar onderwijs bieden voor alle basisschoolleerlingen van Den Helder en 
Julianadorp. Dat is de missie van Meerwerf.  
 
Basisschool De Duynvaerder 
Voor onze multiculturele school de Duynvaerder, wat gelegen is in Nieuw Den Helder, zoeken wij een gedreven 
directeur die doortastend en inspirerend te werk gaat. Als directeur van één van de Meerwerf-scholen ben je 
integraal verantwoordelijk voor jouw school. Daarnaast ben je onderdeel van het directieteam dat gezamenlijk werkt 
aan kwaliteit en ontwikkeling binnen Meerwerf. De school telt ongeveer 180 leerlingen en het team bestaat uit 
ongeveer 20 gedreven medewerkers. De school is onderdeel van de Brede School, waarin o.a. ook Het Internationaal 
Vrouwen Centrum, PCBS De Fontein en Stichting Kinderopvang participeren. Voor meer informatie over de 
Duynvaerder en onze andere scholen kun je kijken op onze vernieuwde website: www.meerwerf.nl waar tevens ons 
digitale magazine op staat met al onze toekomstplannen waar jij onderdeel van uit kunt maken!     
 
De directeur die wij zoeken: 

• heeft minimaal 3 jaar werkervaring als leidinggevende in het basisonderwijs, bij voorkeur als (locatie) 
directeur. 

• beschikt naast een HBO-diploma, óók over een opleiding tot schoolleider of een soortgelijke opleiding.  

• stuurt vanuit vertrouwen, onderwijsinhoudelijke visie en open communicatie het team aan.  

• heeft strategisch inzicht en is in staat om op de consequenties van gemaakte keuzes en beslissingen te 
anticiperen. 

• kan de doelstellingen vanuit ons koersplan vertalen naar de school 

• kan indien nodig school overstijgend werken en draagt bij aan de gehele ontwikkeling van al onze 
basisscholen. 

• neemt actief deel aan het directieberaad waarin de bestuurder wordt geadviseerd, ervaringen worden 
gedeeld en werkgroepen worden gevormd m.b.t. actuele onderwerpen. 

• zorgt voor open communicatie naar leerlingen, ouders, het team en andere stakeholders. 

• heeft oog voor de individuele kwaliteiten van leerkrachten en weet deze in te zetten binnen de school. 
 
Wat bieden wij: 

• Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs.   

• Bij indiensttreding ontvang je een arbeidsovereenkomst voor 0,8 fte van één jaar, welke omgezet kan 
worden naar onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid en voldoende formatie. 

 
Sollicitatieprocedure: 
Wil jij graag werken als directeur in het Openbaar Onderwijs en herken jij jezelf in bovenstaande?  
Stuur dan je motivatie samen met je C.V. voor 12 februari 2020 naar onze HRM-er Jennifer Muse:  
jennifermuse@bestuurskantoor.meerwerf.nl 

Een volledige profielschets van de directeur Duynvaerder kan worden opgevraagd via bovenstaand emailadres. 
 
Na een brievenselectie, volgen er na de voorjaarsvakantie twee gesprekken met de BAC en eventueel een 
assessment.  
 
Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Nils van Heijst, bestuurder Stichting Meerwerf Basisscholen Den 
Helder, te bereiken op: 0223-659300 
 


