
   

 

Wij zijn Icarus 

Noem ons creatief, noem ons eigenwijs, noem ons vrij. We zijn 

wie we zijn. Een betrokken en onderzoekende basisschool. We 

kijken anders, dat zit nu eenmaal in ons DNA en is de kern van 

onze visie. 

• Wij gaan uit van de leergierigheid die in elk kind van 
nature aanwezig is. 

• Aandacht voor de algehele ontwikkeling van het kind. 

• Ontmoeten is de sleutel. 

• Natuurlijke schoonheid, duurzaamheid en kwaliteit zijn 
de pijlers van het onderwijs. 

• Wij kijken met een open blik, nieuwsgierig en zonder 
oordeel.  

• De school stimuleert de zelfstandigheid van het kind. 

• Geestelijke inspanning in balans met fysieke 
inspanning. 
 

Onze school telt ongeveer 250 leerlingen en is zo’n 30 jaar 

geleden ‘gebouwd’ door leerkrachten en ouders. We hebben 

een stabiel team bestaande uit ca. 25 zeer bevlogen en 

betrokken professionals. We hebben, naast enthousiaste 

leerkrachten, een vakleerkracht gym, onderwijsassistentes, een 

yoga- en muziek juf, een intern begeleider, een ICT- coördinator, 

een creatieve tekenmeester, een conciërge en administratieve 

ondersteuning. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de 

school. Icarus is een school zonder overkoepelend bestuur en 

stafbureau, een zgn. eenpitter. Hierdoor liggen er veel 

verschillende, uitdagende en interessante taken bij de directie. 

 

  

 

 

  Ons groene schoolplein waar je op avontuur kunt gaan 

 

 

                  Sport en beweging vinden we belangrijk 

 

 
  

Zoekt met ingang van 1 augustus 2022 

een bevlogen adjunct-directeur (0,6-0,8 FTE) 
 
                         
          

 

 



Wat wij zoeken 

Een sprankelende, bevlogen en betrokken adjunct-directeur met hart voor kinderen en levendig onderwijs.  
  
Bij ons past iemand, die:  
 

• Een brede maatschappelijke visie en ervaring heeft in het onderwijs, onze onderwijsidentiteit 
versterkt en deze op inspirerende wijze kan uitdragen zowel binnen als buiten de school.   

• Onze visie op onderwijs onderschrijft, maar ook in staat is en het lef heeft om te vernieuwen en 
daarmee beleid mede kan initiëren en in gang zetten. 

• Een grote bereidheid heeft tot samenwerken met de directeur-bestuurder, teamleden, ouders, MR en  
        raad van toezicht. 

• Als volwaardige vervanger van de directeur-bestuurder kan optreden. 

• Een onderwijsbevoegdheid heeft en ook af en toe voor de klas wil staan. 

• Kan relativeren en humor heeft. 

• Communicatief sterk is, transparant en vanuit respect en verbinding werkt. 

• Daadkracht heeft en sturend op kan treden waar nodig. 

• Initiatiefrijk, flexibel en positief kritisch is en vooral zichzelf.  
 

Wat je ervoor terugkrijgt 
 

• Ca. 250 unieke en leuke kinderen! 

• Een zelfstandig, stabiel, hecht en gemotiveerd team.  

• Een zeer plezierige en uitdagende werkomgeving.  

• Een functie die veel mogelijkheden biedt om op vernieuwende wijze met onderwijs bezig te zijn.  

• Een passend salaris volgens de geldende CAO.  
 

De vacature is voor 0,6-0,8 FTE (drie of vier dagen) vanaf 1 augustus 2022.  

 

Kennismaken of meer weten? 

Marloes Speelman, directeur-bestuurder  

directie@icarusheemstede.nl  

tel. 023-5470982 

Basisschool Icarus - Heemstede (bsicarus.nl) 

 

Of weet je meteen al dat dit jouw baan is?  

Stuur dan je CV met motivatie uiterlijk 13 mei as. t.a.v Marloes Speelman 

naar directie@icarusheemstede.nl 
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