
    

Wie zijn wij? Wat voor directeur zoeken wij?

Identiteit
De School met de Bijbel in Streefkerk kent een lange geschie-
denis en heeft een heel eigen karakter. Daar zijn we dankbaar 
voor en dat willen we graag zo houden. De oprichters van de 
school werden gedreven door het belang van Bijbels onder-
wijs voor alle kinderen van het dorp. Dat heeft ertoe geleid 
dat de school een open toelatingsbeleid heeft. Onze leerlingen 
komen voornamelijk uit de volgende kerkgenootschappen: 
CGK, HHK, (O)GG(IN) en de PKN. 

De nieuwe directeur heeft de taak om de school qua identiteit 
in balans te houden en eerder gemaakte keuzes, in lijn met de 
historie duidelijk te communiceren. Ook nieuw beleid wordt 
altijd genormeerd door Gods Woord. We zoeken een direc-
teur die behoort tot één van de kerken van de achterban en 
uiteraard de grondslag van de school van harte onderschrijft 
en uitdraagt.

Onderwijs
In de achterliggende jaren is er met het team nagedacht over 
en gewerkt aan een eigen onderwijskundige visie. Naar de 
toekomst toe wil het team die visie uitbouwen. De school staat 
open voor nieuwe aanpakken die de huidige basis versterken. 
Vanuit de opgestelde visie wil het team o.a. het onderwijs-
aanbod nog beter afstemmen op de leerlingen die graag met 
hun handen werken. De ligging van de school, te midden van 
weilanden, biedt hiervoor veel mogelijkheden. De school heeft 
bijvoorbeeld een uitgestrekte moestuin waarvan de producten 
in het seizoen op de dijk worden verkocht. 
In de achterliggende jaren heeft de school met name geïnves-
teerd in een goede doorgaande lijn qua didactisch handelen. 
We gebruiken hiervoor het lesmodel Doordacht Passend 
Lesgeven waarin activerende didactiek een belangrijke plaats 
inneemt. Daarnaast heeft de school zich grondig verdiept in 
Sociaal Emotioneel Leren. 
De cultuur van de achterban kenmerkt zich door een 
zekere nuchterheid. Daar past een bescheiden, benaderbare 
en nuchtere leidinggevende bij die de plaats van de school in 
z'n omgeving en binnen de huidige maatschappelijke ontwikke-
lingen begrijpt. 

Profielschets

    

Dijk van een directeur

De ouders waarderen de 
school met het cijfer 8,3 
(ouderpeiling oktober 2022)

Na 5 ½ jaar op een voortreffelijke wijze leiding te hebben gegeven aan de school, gaat 
de huidige directeur per D.V. 1 februari 2023 als onderwijsadviseur bij het Kersten-
onderwijscentrum aan de slag.

Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk onderwijs op Reformatorische grondslag  
De Hoeksteen zoekt voor de School met de Bijbel te Streefkerk een



    

    

Personeel
De school heeft een hecht, gezellig, hardwerkend team dat 
zich openstelt voor nieuwe ontwikkelingen. ‘Als team dragen 
we samen de verantwoordelijkheid voor de school’ is een 
basisprincipe waaruit gewerkt wordt. Door de coachende 
wijze van leidinggeven en het nadrukkelijk aandacht beste-
den aan de optimalisatie van de gezamenlijke en individuele 
professionaliteit zijn de medewerkers op de school betere 
onderwijsprofessionals geworden. Die werkwijze is als verrij-
kend ervaren en willen we graag doorzetten. Ook oog voor de 
menselijke maat zien we graag behouden blijven.

Directieteam De Hoeksteen
De directeuren van de Vereniging vormen samen het directie-
team. In dit team wordt er gezamenlijk nagedacht over Vereni-
gingsbeleid waarbij er ook nadrukkelijk ruimte wordt geboden 
voor specifiek schoolbeleid op elke afzonderlijke school. 
Elke school kent haar eigen context en eigen karakter, dit 
vraagt afgestemd schoolbeleid. De directeuren hebben in het 
directieteam ook eigen projecten waarvoor verantwoorde-
lijkheid wordt gedragen. De bestuurder ontlast de directeur 
door een aantal taken voor zijn rekening te nemen. Het samen 
optrekken en samen bespreken van allerlei zaken zorgt ervoor 
dat we een professioneel en gezellig directieteam hebben. 

Persoonlijke ontwikkeling
Op individueel niveau en op het niveau van het directieteam 
is er veel ruimte om te ontwikkelen en de professionaliteit 
te vergroten. De nieuwe directeur krijgt afgestemd op de 
wensen en behoeften alle steun die nodig is.

Heb je (nog) geen onderwijskundige achtergrond/ervaring, 
maar wel ideeën hoe je een school wilt leiden? Ook dan word 
je uitgenodigd om te solliciteren. 

Op zoek naar woonruimte?
Naast de school staat het schoolhuis; de dienstwoning van de 
vroegere ‘bovenmeester’. Momenteel wordt het schoolhuis 
bewoond door een leerkracht van de school. Hij heeft recent 
een woning gekocht en hoopt in het voorjaar te verhuizen. 
De woning komt op dat moment beschikbaar voor tijdelijke 
verhuur (in overleg met het schoolbestuur). De huurtermijn is 
met name afhankelijk van de renovatie en/of nieuwbouw van 
de school die voor 2023-2025 op de planning staat.  

Benoemingsomvang en ingangsdatum
Er is een benoeming mogelijk tot een fulltime baan. Dat is 
echter geen must. Een kleinere werktijdfactor is bespreek-
baar. De nieuwe directeur wordt ingeschaald in D11 en ont-
vangt bovenop de CAO gerelateerde toelage een aanvullende 
toelage. Als werkgever zijn we royaal in het ter beschikking 
stellen van hetgeen nodig is om goed werk te kunnen leveren.

Het zou fijn zijn als er kort na 1 februari 2023 een nieuwe 
directeur de plaats van de huidige directeur inneemt. 
Tegelijkertijd is het zeker bespreekbaar dat de startdatum 
van de nieuwe directeur lopende het huidige cursusjaar is of 
samenvalt met het begin van het nieuwe schooljaar, dus per 
D.V. 1 augustus 2023.

School bezoeken?
Is je interesse gewekt en zou je graag meer willen weten? 
Iedere serieuze kandidaat is hartelijk welkom voor een bezoek 
aan de school en een informatief gesprek. 

Neem contact op met de huidige directeur,  
mevrouw H.J. (Heidi) den Ouden: 0184-681120 (school)  
of met de bestuurder, dhr. Y (Yge) Paans: 06-13836289.

Solliciteren en procedure
Sollicitaties dienen gestuurd te worden naar Bestuur  
Hoeksteenscholen, t.a.v. dhr. Y. Paans, Laningpad 3,  
3262 JS Oud-Beijerland. Het e-mailadres is:  
Y.Paans@hoeksteenscholen.nl.  
De termijn sluit op D.V. 10 december 2022.
We verzoeken sollicitanten om kerkelijke en onderwijskundige 
referenties aan de brief en C.V. toe te voegen.

Na 10 december worden sollicitanten uitgenodigd voor een 
gesprek met de sollicitatiecommissie. Daarna worden er 
referenties ingewonnen. Afhankelijk van de opbrengst van één 
en ander vindt er nog een gesprek plaats. De volgende stap is 
de afname van een assessment. Afhankelijk van de uitkomst 
vinden er gesprekken plaats met de MR en het team. 

Het team waardeert hun school met het cijfer 8,1 
(teampeiling oktober 2022)

    

“Met heel veel plezier mag ik hier elke dag mijn werk doen. Als directeur werk je met een 
hecht en betrokken team dat samen de schouders zet onder de schoolontwikkeling. Ik gun 
het team een directeur die dit samen met hen een vervolg kan geven en daarbij ook oog 
heeft voor alle ouders uit de breedte van onze achterban. De sfeer in het directieteam is 
bijzonder goed. Het is waardevol om zulke collega’s als sparring partners te hebben. Er is 
veel professionele ruimte om schoolspecifiek beleid te maken. Tegelijkertijd mag je naast je 
eigen school ook iets voor de Vereniging betekenen. Hierdoor kijk  je breder dan alleen je 
eigen school. Dat biedt ook extra uitdaging.”

Heidi den Ouden, Directeur School met de Bijbel


