
Met ingang van 1 maart 2021 zijn wij voor de Johan Frisoschool 
in Woerden op zoek naar een:

DIRECTEUR MET AMBITIE
(32 uur)

De Johan Frisoschool is een ambitieuze, christelijke basisschool die 
vanuit haar kernwaarden kinderen laat opgroeien tot goed opgeleide 
en verantwoordelijke wereldburgers. Momenteel bezoeken zo’n 
220 leerlingen de school. 

Het team van de Johan Frisoschool bestaat uit een groep van ruim 20 zeer 

enthousiaste, gedreven en ervaren leerkrachten. Op onze school geloven we 

in onze leerlingen, hebben we hoge (realistische) verwachtingen van elk kind 

en geven we leerlingen het vertrouwen om uitdagende taken aan te gaan.

Wij bieden je:
• een proactief en enthousiast team dat gaat voor goed onderwijs en 

 open staat voor vernieuwingen;

• een school waar kwalitatief goed en eigentijds onderwijs wordt gegeven. 

 De school is door de onderwijsinspectie beoordeeld met een GOED;

• een school waar gewerkt wordt met onder andere EDI, leerKRACHT, 

 close reading, plusklas en talentonderwijs;

• een organisatie waar bestuur en directeuren op professionele wijze 

 met elkaar samenwerken;

• veel mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en professionalisering;

• inschaling in salarisschaal D12.

De Johan Frisoschool behoort 

tot de SPCO Groene Hart. 

De SPCO heeft 13 scholen in 

Harmelen, Linschoten, Lopik, 

Montfoort, Nieuwerbrug, 

Woerdense Verlaat en 

Woerden.

www.spco.nl

De Johan Frisoschool is een

ambitieuze, christelijke school

waar kinderen met plezier 

naar toe gaan. Wij vinden het

belangrijk dat onze leerlingen 

in een prettig, veilig en

gestructureerd opvoedkundig

klimaat de gelegenheid krijgen

om zich op hun eigen niveau 

te ontwikkelen.

Eén van onze speerpunten is 

dat elk kind beschikt over 

bijzonder talent. Bij ons op 

school krijgt talent de ruimte. 

In het bijzonder tijdens 

Talentonderwijs!

www.johanfrisoschool.net



Wij vinden het belangrijk dat je: 
• passie hebt vóór en visie hebt op gespreid leiderschap. Je geeft ruimte 

 aan de kwaliteiten en talenten in het team, je enthousiasmeert, je bent 

 in staat om los te laten en je stuurt aan waar dat nodig is;

• een goede inhoudelijke basis hebt. Je inspireert, daagt uit en biedt

 tegenwicht, zodat de juiste keuzes worden gemaakt;

• nieuwe ontwikkelingen stimuleert, voortvarend te werk kan gaan, maar

  ook focus aanbrengt en de tijd neemt om te borgen;

• empathisch bent. Je hebt oog voor wat er leeft onder het team, de ouders 

 en de leerlingen. Je biedt een luisterend oor en je bent een prettige 

 en toegankelijke gesprekspartner;

• de persoonlijke ontwikkeling van teamleden stimuleert;

• ervaring hebt als directeur of aantoonbaar over de competenties beschikt 

 om je het vak snel eigen te maken;

• uit overtuiging kiest voor het protestants-christelijk onderwijs.

Informatie
Bij deze profielschets vind je een uitgebreid functieprofiel van de functie 

van directeur. Op de website van de Johan Frisoschool is meer informatie te 

vinden over de school (www.johanfrisoschool.net). Voor nadere informatie 

kun je contact opnemen met Jaap Broekman, voorzitter college van bestuur 

SPCO Groene Hart: (0348) 432334 of (06) 43434981. 

Procedure
Je kunt solliciteren tot en met 30 november 2020. Graag ontvangen wij 

jouw cv met motivatiebrief per e-mail: hr@spco.nl. De brief kan gericht 

worden aan Jaap Broekman.

De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdagmiddag 4 december a.s. De 

tweede gespreksronde vindt plaats op dinsdag 8 december einde middag / be-

gin van de avond.  Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


