
Zoekt per direct een bevlogen en inspirerende  
directeur m/v (0,8 fte)

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 ons manifest;

Onze school telt ongeveer 250 leerlingen en is in 1990 
‘gebouwd’ door leerkrachten en ouders. We hebben 
een stabiel team bestaande uit ca. 21 zeer bevlogen en 
betrokken professionals. Onze leslokalen komen uit op 
een grote, lichte hal, die op zijn beurt grenst aan een 
prachtige binnentuin. Het toezichthoudend bestuur bestaat 
uit ouders en een extern lid en samen met de MR en de 
directeur draagt zij zorg voor de school.

Wat wij zoeken  
De afgelopen twee jaar zijn we aan het bouwen geweest. 
We hebben onze missie en visie verfijnd en daarmee onze 
identiteit nog meer versterkt (op weg naar onderzoekend 
leren). We zijn met volle vaart gestart met duurzaamheid 
binnen de school en zijn klaar voor nieuwe avonturen en 
zoeken daarvoor een bevlogen directeur, die:

• Bovenal liefde voor kinderen heeft en de school met 
hoofd, hart en handen leidt.

• Vanuit ons manifest in staat is en het lef heeft om te 
vernieuwen en daarmee beleid initieert en in gang zet. 

Kennismaken?

Richt jouw motivatie met CV vóór 18 februari 2019 aan: 
Basisschool Icarus, Kerklaan 90-92, 2101 HS Heemstede.  
Ter attentie van de voorzitter van de sollicitatiecommissie, 
Miranda van Onselen via bestuur@icarusheemstede.nl.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
Vincent Willems, directeur a.i. op telefoonnummer  
06 1211 3104. Of check www.icarusheemstede.nl. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

‘Je mag zijn wie je bent, ook al ben je 
bezig dat te ontdekken’

• 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. Invulling en structuur geeft aan 
onderwijskundige en organisatorische taken alsmede aan 
personeels- en financieel beleid.

• Communicatief sterk is en een coachende en verbindende 
leiderschapsstijl heeft en dus dé bindende factor is 
tussen team, kinderen, ouders, MR en bestuur, maar ook 
besluiten neemt.

• Een gedegen ervaring heeft in een directeursfunctie op 
een basisschool en in bezit is van de juiste diploma’s en 
registraties.

• Vooral zichzelf is en humor heeft! 

Wat je ervoor terugkrijgt
• 250 prachtige, unieke en leuke kinderen!
• Een zelfstandig, stabiel, hecht en gemotiveerdteam.
• Een zeer plezierige en uitdagende werkomgeving.
• Actief betrokken ouders, die veel ondersteuning bieden in 

en rond de school.
• Een functie die veel mogelijkheden biedt om op 

vernieuwende wijze met onderwijs bezig te zijn.
• Veel ruimte voor eigen initiatief en invulling van beleid in 

samenwerking met het MT en het team.
• Een passend salaris volgens de geldende CAO.


