De Stichting voor Christelijk onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht
zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar 2022/2023

Directeur

We zijn op zoek naar groepsleerkrachten die:

Op zoek naar een
nieuwe uitdaging?
•

praktijk

•

•
•
•
•

die gelooft in Gods liefde en dat uitdraagt in de praktijk
met een brede visie op onderwijs en de ontwikkeling van
school naar kindcentrum
leiding geeft vanuit vertrouwen en respect
kan en wil samenwerken met de collega directeur
van de locatie Valkweg

sterke onderwijsinhoudelijke kennis en

ervaring heeft, en een onderbouwde visie op
een brede onderwijskwaliteit

•

Voor de CBS Prins Willem Alexander, locatie van der
Waalslaan in Sliedrecht, zoeken wij een enthousiaste
directeur.

gelooft in Gods liefde en dat uitdraagt in de

samen met het team de schoolontwikkeling

doorzet
Ben je op zoek
naar een nieuwe uitdaging op
•
wil
werken
in een
team
specialisten en
een fijne werkplek, stuur
dan
je met
motivatiebrief
hen in hun kracht zet
en CV per mail uiterlijk vrijdag 13 mei a.s.
•
leiding geeft vanuit vertrouwen en respect
naar Joke Rietveld (algemeen directeur SCOPS)
•
wil werken aan de ontwikkeling van de school
jarietveld@scops.nl
tot een kindcentrum voor 0-12 jarigen
•

verbinding en relatie zoekt met leerlingen,

Voor vragenouders
over de
functie kun je vanaf
en teamleden
• 9 mei
communicatief
vaardig is met
maandag
contact opnemen
•
enthousiasmeert
ende
inspireert
Thon Koning, directeur van
Prins Willem
•
kan en wil samenwerken met de collega
Alexanderschool, locatie Valkweg.

locatie-directeur en directieleden van de
andere scholen van SCOPS

We bieden

Kijk voor meer informatie op
www.scops.nl/vacatures
Leidinggevende ervaring is absoluut een voordeel,
maar ook collega’s die daar nog stappen in willen

•
•
•

een school met ruim 500 leerlingen verdeeld over twee volledige
locaties van groep 1 t/m groep 8
een lerende organisatie
een enthousiast team met diverse specialisten

zetten, worden uitgenodigd te reageren.
Informatie en sollicitaties
J.A. Rietveld, algemeen directeur
T 0184 499 519 - E jarietveld@scops.nl

www.scops.nl

