
  
 

 
Voor de Prins Hendrikschool in Lochem zoeken wij een 

 
Directeur  

 
De Prins Hendrikschool is sterk in beweging. De school is er niet alleen om te leren lezen en rekenen. Er 
is veel meer nodig om de basis te leggen voor de groei naar volwassenheid. Deze basisschool wil 
kinderen meer meegeven. Een goede sfeer en ‘aandacht voor ieder kind’ draagt zij groot uit. Het is 
een school waar adaptief onderwijs, een kindgerichte manier van werken en het wereldburgerschap  
een belangrijke plek hebben en Vierkeerwijzer als organisatiemodel wordt ingezet. De school zoekt 
een schooldirecteur die samen met het team, de ouders en de leerlingen, helpt bij realiseren van de 
ambities. 
 
De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren (SCBOLL) die met 
drie scholen gehuisvest is in de groene gemeente Lochem. De Prins Hendrikschool is gesticht in 1898 
en daarmee “de nestor” van de stichting. De scholen van SCBOLL staan bekend om een warm 
pedagogisch klimaat en werken toe naar sterk onderscheidende profielen. Samenwerking in de regio 
vinden we belangrijk.  Van onze nieuwe directeur vragen we dan ook verbindende competenties.  
Ouders omschrijven de school als kleinschalig en vernieuwend, waarbij talentontwikkeling van 
leerlingen op nummer één staat.  
 
De Prins Hendrikschool heeft ongeveer 120 leerlingen en acht teamleden. Ouders zijn heel betrokken 
bij de school en dragen hun steentje bij aan activiteiten binnen de school. De kwaliteit van de school 
is voldoende. De ambities van de school zijn om de komende jaren te werken aan het versterken van 
het onderwijskundig profiel en ‘het gezicht naar buiten’ van de school te vergroten. De school moet 
op koers komen na een periode van investeren in nieuwbouw. Er is mogelijk een interne verhuizing 
in het verschiet in de zomer van 2020.  
 
Omschrijving en opdracht 
De opdracht voor de nieuwe directeur is om op inspirerende en verbindende wijze sturing te geven 
aan de kwaliteit van onderwijs en het team te ondersteunen in het ontwikkelen van de ambities. Het 
onderwijskundige profiel van de school moet verder uitgebouwd worden en de missie en visie moet 
stevig verankerd worden in alles wat er uitgevoerd wordt. Daarbij dient het voor ons kenmerkende 
pedagogisch klimaat -aandacht voor ieder kind- bewaard te blijven.  
 
Profiel en werkervaring 
Je bent een schooldirecteur met ervaring in het PO. Je hebt eerder scholen geleid waarbij de 
schoolontwikkeling in het teken stond van het onderwijskundige profiel. Je bent een directeur die 
stevig in haar/zijn schoenen staat, met daadkracht en ook warmte, die kan enthousiasmeren en kan 
sturen op visie. Je voelt je betrokken bij het gebeuren in de klas. Je bent positief, denkt in 
mogelijkheden, stuurt met humor en bewaakt een prettige sfeer in de school. Je bent zichtbaar in de 
school voor leraren, leerlingen en ouders want dat past bij onze manier van werken. 



 
 
Bijzonderheden 
Ouders hebben een belangrijke rol in en rond de school. Iemand die ervaring heeft in het maken van 
een goede verbinding bij het samenwerken in de pedagogische driehoek heeft onze voorkeur. Het 
optimaal betrekken van ouders bij de school is voor de scholen van SCBOLL heel belangrijk. Onze 
nieuwe directeur voelt zich thuis in waarde(n)gericht onderwijs en kan het belang ervan bewaken en 
uitdragen in het onderwijs. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een functie met ingang van 1 augustus 2020, we hanteren een passend beloningsbeleid. 
De aanstellingsomvang voor de directiefunctie betreft 0,6 fte.  
 
Procedure 
De sluitingstermijn voor deze vacature is 10 juni a.s. De eerste sollicitatieronde is gepland op 16 juni, 
de tweede ronde op 23 juni a.s. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jacqueline Huijsmans, directeur 
bestuurder, via j.huijsmans@scboll.nl of 06 12 70 60 89. Kijk ook op www.schoolprinshendrik.nl 
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