
K R I M P E N E R W A A R D

PCPO KRIMPERNERWAARD ZOEKT VOOR

PCB ICHTHUS, een groeiende school in de nieuwbouwwijk  
Thienden landen in Schoonhoven, per augustus 2017 een

DIRECTEUR (0,6 - 0,8 wtf) 
 
WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE 
•  grondslag en doel van de vereniging van harte onderschrijft
•  actief betrokken is bij de eigen kerkelijke gemeente en een positief- 

christelijke levenshouding heeft
•  op inspirerende, betrokken en betrouwbare wijze leiding kan geven  

en de teamgeest bevordert 
•  goed luistert en daarop daadkrachtig en besluitvaardig beslissingen 

neemt en knopen doorhakt 
•  beschikt over pedagogische, onderwijskundige en organisatorische 

vaardigheden
•  vanuit verbinding communiceert met medewerkers, leerlingen en ouders
•  een duidelijke visie heeft op hedendaags onderwijs en ondersteuning 

van leerlingen
•  de schoolvisie op onderwijs, leren en opvoeding verder ontwikkelt, 

levend houdt en zorgt voor borging. 

NADERE INFORMATIE
Als je vooraf een kennismakingsbezoek aan de school wilt brengen, ben 
je van harte welkom. Ook kunnen wij je op verzoek een informatiepakket 
toesturen. De eerste gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn 
gepland op woensdag 28 juni. Een assessment kan deel uitmaken van 
de sollicitatieprocedure. 

WIJ BIEDEN:
•  Een prachtige nieuwe school waar alle voorwaarden zijn gecreëerd  

om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten
•  Een betrokken team, dat vorm wil geven aan kwalitatief goed  

onderwijs
•  Samenwerking in de collegiale kring van directeuren van de andere 

scholen van de Vereniging.

VOOR MEER INFO KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:
Dhr. G.T. (Gert) Tissink, directeur-bestuurder 06 - 30 47 51 96

Sollicitatiebrieven kunnen uiterlijk tot en met maandag 26 juni  
gericht worden aan het bestuur van de Vereniging Protestants Christelijk 
Primair Onderwijs, t.a.v. dhr. G.T. Tissink, info@pcpokrimpenerwaard.nl 

PCPO KRIMPENERWAARD: 
ACHT SCHOLEN, ÉÉN REGIO, 
ÉÉN VERENIGING
Wij geloven in kwalitatief goed 
christelijk onderwijs. Samen bieden 
acht christelijke basisscholen in de 
Krimpenerwaard kinderen een plek 
waar zij zich veilig kunnen ontwik-
kelen. Deze acht scholen vertegen-
woordigen ruim 1440 leerlingen en 
circa 145 personeelsleden. Samen 
staan we sterk!

MISSIE
De vereniging PCPO Krimpener-
waard heeft als doel ‘het ontwikke-
len, beschikbaar stellen en voor  
de toekomst waarborgen van  
kwalitatief hoogwaardig protestants- 
christelijk basisonderwijs’. Basis 
en uitgangspunt van ons onderwijs 
vormen het reddende en verlossen-
de werk van Jezus Christus. 
 
VISIE
Voor de scholen van de PCPO  
Krimpenerwaard is ieder kind uniek.  
Kinderen worden gestimuleerd om 
hun van God ontvangen talenten  
te leren gebruiken in dienst van 
anderen en van de samenleving.  
Er wordt goed voor hen gezorgd,  
ze worden door de leerkrachten 
gekend en met liefde omringd.

pcpokrimpenerwaard.nl

Geloof in onderwijs
DE ARK - DE WEGWIJZER - ICHTHUSSCHOOL - DE RANK - KON. JULIANASCHOOL - KON. WILHELMINASCHOOL - EBEN-HAËZER - DE BRON


