
  

EBS de Parel is een warme, kleinschalige school waar eigentijds, christelijk onderwijs wordt 

geboden aan 125 leerlingen. De visie van de school: ‘Ieder kind geliefd, gezien en gekend’ is 

doorleefd en voelbaar in de school. We hebben een diverse populatie leerlingen, die enorm 

betrokken zijn bij elkaar en een actieve ledenraad en MR. Wij geloven in God, de God van de 

Bijbel, door wie wij ons gekend en geliefd weten. We zijn trots op onze positieve sfeer, ons 

betekenisvol onderwijsaanbod op maat en het thematisch onderwijs! Klik hier voor een kijkje in 

de school. 
 

EBS de Parel is onderdeel van de CorDeo scholengroep. Deze organisatie biedt christelijk 

onderwijs aan op 16 gereformeerde en 2 evangelische scholen. De naam laat zien dat het 

hart (Cor) heeft voor kinderen en voor het onderwijs, vanuit de liefde van God (Deo). De 

vereniging handelt vanuit het motto ‘leren in vertrouwen’ en heeft tot doel elke leerling goed 

en christelijk onderwijs te bieden. Vanuit het bestuurskantoor in Leusden is er ondersteuning om 

dit te kunnen doen.  
 

Wij zoeken per 1 januari 2023, of eerder indien mogelijk, een:  

 

Directeur | 0,6 - 0,8 fte 

‘een betrokken, onderwijskundig leider’ 

 

Als onze nieuwe directeur geef je de (onderwijskundige) ontwikkelingen op school vorm, in 

samenwerking met het team. Je weet hierin de juiste balans tussen ruimte geven en koers 

houden te vinden. Je stimuleert eigenaarschap en verstevigt de professionele cultuur. Het 

thematisch onderwijs weet je verder te ontwikkelen doordat er vanuit een duidelijke visie wordt 

gewerkt en de leerlijnen helder zijn. Je communiceert open en transparant en bent zo de 

verbindende schakel tussen bestuur, teamleden, ouders en kinderen. Vanuit jouw hart voor de 

diversiteit van leerlingen en jouw geloof in God straal je enthousiasme uit en weet je te 

inspireren. 
 

Jij, als onze nieuwe directeur: 

▪ bent een open, duidelijk en betrokken directeur met hart voor kinderen; 

▪ (h)erkent kwaliteiten in het team, waardeert deze en laat talenten verder tot bloei 

komen; 

▪ hebt leidinggevende ervaring en kennis van de ontwikkelingen binnen het 

basisonderwijs die je vertaalt in een heldere onderwijsvisie; 

▪ bent in het bezit van een schoolleidersdiploma dan wel bereid deze op korte termijn te 

behalen; 

▪ sluit vanuit persoonlijke overtuiging aan bij de christelijke identiteit van CorDeo en kunt 

van harte de identiteitsverklaring ondertekenen. 
 

Wij bieden: 

▪ een fijne, kleinschalige school met groeipotentie; 

▪ een bevlogen en hardwerkend team met veel expertise; 

▪ goede scholings- en ontwikkelmogelijkheden; 

▪ goede ondersteuning vanuit een professioneel bestuurskantoor; 

▪ betrokken ouders die klaarstaan voor de school; 

▪ goede samenwerking met collega-directeuren binnen de vereniging; 

▪ salariëring volgens cao po, schaal D11 of D12, afhankelijk van ervaring. 
 

Hoe ziet de procedure er verder uit?  

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV in Amersfoort. Heb je naar 

aanleiding van deze vacature interesse of vragen, neem dan vrijblijvend contact op met 

Lianne Buist (adviseur werving) op 06 23800671. Reageren is mogelijk t/m 1 oktober 2022 via de 

sollicitatiepagina van Het Onderwijsbureau BV. De voorgesprekken zijn gepland in week 40. De 

gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats in week 41 en 42. 
 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

https://www.youtube.com/watch?v=FAPXtgvbY5A
https://www.youtube.com/watch?v=FAPXtgvbY5A
https://www.hetonderwijsbureau.nl/vacature/directeur-ebs-de-parel-in-amersfoort/

