
De R. de Jagerschool is een open 

christelijke school waar aandacht  

is voor kinderen. Door het geven 

van duidelijkheid en rust is er 

een veilige leeromgeving waarin 

kinderen kunnen ontwikkelen, 

groeien en mooie leerresultaten 

behalen.  

Onze leerkrachten zien wat 

kinderen nodig hebben en sluiten 

hierop aan, ook door het geven 

van extra ondersteuning of juist 

uitdaging. Dit maakt dat kinderen 

elke dag weer zin in school 

hebben.  

R. de Jagerschool 

De R. de Jagerschool behoort tot 

de SPCO Groene Hart. De SPCO 

heeft 13 scholen in Harmelen, 

Linschoten, Lopik, Montfoort, 

Nieuwerbrug, Woerdense 

Verlaat en Woerden. 

Hier wordt primair onderwijs 

verzorgd voor 2.700 leerlingen 

door zo’n 250 medewerkers. 

SPCO Groene Hart 

Met ingang van 1 augustus 2022 zijn wij op zoek naar een: 

Directeur voor 28 uur 
De R. de Jagerschool is een moderne, kleinschalige ambitieuze en christelijke wijkschool 

in Woerden waar we trots zijn op ons goede kindgerichte onderwijs. Momenteel 

bezoeken zo’n 170 leerlingen de school. Het team bestaat uit een groep van 13 kundige 

en betrokken leerkrachten en 4 onderwijsondersteuners. De school krijgt in het 

komende schooljaar nieuwbouw. 

Wij zoeken met ingang van 1 augustus 2022 een directeur die op een positieve en 

enthousiaste manier leiding geeft aan de school, de schoolontwikkeling wil voortzetten en 

de christelijke identiteit van de school positief uitdraagt. Het betreft een benoeming voor 

bepaalde tijd met uitzicht op vast. 

Wij bieden je: 

● een betrokken en sociaal team dat samenwerkt vanuit de principes van gespreid

leiderschap;

● een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en die met een GOED is

beoordeeld;

● een organisatie waar bestuur en directeuren op professionele wijze met elkaar

samenwerken;

● uitbreiding van de urenomvang indien je deze wil uitbreiden met lesgevende taken

op de school;

● veel mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en professionalisering;

● inschaling in salarisschaal D12.

Wij vinden het belangrijk dat je: 

● passie hebt vóór en visie hebt op gespreid leiderschap. Je geeft ruimte aan de

kwaliteiten en talenten in een team wat eigenaarschap toont en je stimuleert de

persoonlijke ontwikkeling van teamleden;
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● visie hebt op onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Je werkt concrete 

doelen en plannen uit, geeft leiding aan het team, hakt waar nodig knopen door en 

bewaakt en borgt de realisatie van de ingezette ontwikkeling; 

● uit overtuiging kiest voor het protestants-christelijk onderwijs; 

● kunt verbinden en communicatief sterk bent. Je hebt oog voor wat er leeft onder 

het team, de ouders, leerlingen en in de omgeving. Je bent een prettige en 

toegankelijke gesprekspartner; 

● organiserende vaardigheden hebt en stressbestendig en proactief bent; 

● affiniteit hebt met een diverse leerlingpopulatie (o.a. NT2 en plusklassen); 

● enthousiast wordt van het, in samenwerking met specialisten, realiseren van een 

nieuwbouwproject; 

● ervaring hebt als directeur of aantoonbaar over de competenties beschikt om je het 

vak snel eigen te maken; 

● optioneel beschikt over een onderwijsbevoegdheid. 

 

Informatie 

Bij deze profielschets vind je een uitgebreid functieprofiel van de functie van directeur. Op 

de website van de R de Jagerschool is meer informatie te vinden over de school. Voor 

nadere informatie kun je contact opnemen met Marjan Tomassen, plv. College van 

Bestuur SPCO Groene Hart: (0348) 432334 of (06) 48602655. 

 

Procedure 

Je kunt solliciteren tot en met 13 april. Graag ontvangen wij jouw cv met motivatiebrief 

per e-mail via hr@spco.nl. De brief kan gericht worden aan Marjan Tomassen. De eerste 

gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats in de week van 18 tot en met 22 

april. De tweede gespreksronde met de benoemingsadviescommissie vindt plaats in de 

week van 9 tot en met 13 mei. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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