
Christelijke Scholengroep De
Waard heeft zestien scholen
onder haar bestuur, waaronder
veertien scholen voor
basisonderwijs, één school voor
SBO en één school voor ZML.

De scholen staan verspreid in
de Hoeksche Waard.  Eén
school bevindt zich in
Middelharnis.

De scholen worden door 2800
leerlingen bezocht. Er werken
350 personeelsleden.

De leiding van CSG De Waard
ligt bij het College van Bestuur,
dat hierbij wordt ondersteund
door het bovenschools
managementteam en het
bestuurskantoor.

Meer informatie over
basisschool De
Kriekenhof:

Meer informatie over
basisschool De Vliet:

Met ingang van 1 augustus 2022 zoekt CSG De Waard
voor CBS De Kriekenhof te Oud-Beijerland en CBS De Vliet te Klaaswaal

EEN ENTHOUSIASTE MEERSCHOLENDIRECTEUR
voor 0,8-1,0 fte

Wij zoeken een directeur die
● bewust kiest voor christelijk onderwijs 
● het werken op meerdere scholen goed praktisch vorm weet te geven
● daadkrachtig, ambitieus, doelgericht, eerlijk en transparant is
● communicatief sterk in woord en schrift is
● samen met de teams, de ouders en de kinderen de moderne, professionele

ontwikkeling van beide scholen kan versterken
● inspirerend leiding kan geven met een heldere visie
● maatschappelijk verbonden is
● leiderschap deelt, eigenaarschap van een zelfsturend/zelfregelend team

waardeert en teamleden in hun kracht zet
● met andere teamleden zichtbare en toegankelijke aanspreekpunten vormt
● ouderbetrokkenheid waardeert en belangrijk vindt
● innovatie in het onderwijs een interessante uitdaging vindt
● de opleiding schoolleider PO Vakbekwaam heeft afgerond
● met collega-directeuren inhoud en praktische invulling kan geven aan de

beleidsmatige ontwikkeling van CSG De Waard

Wij bieden:
● gemotiveerde, betrokken en ervaren teams
● een professionele ontwikkelcultuur
● collegiale samenwerking binnen het directieberaad van onze stichting
● ondersteuning door staffuncties binnen een professionele organisatie

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer J. Winters, Bestuurder a.i.
(0186) 621461.

Motivatiebrieven
Motivatiebrieven inclusief CV kunnen tot 26 april 2022 worden gericht aan de heer
J. Winters per e-mail naar pz@csgdewaard.nl o.v.v. ‘sollicitatie Meerscholendirecteur
CSG De Waard’.

Gesprekken
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 9 mei 2022. De
gesprekken vinden plaats op het bestuurskantoor van CSG De Waard, Maseratilaan
14 te Oud-Beijerland.  Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van het
sollicitatieproces.




