Wij zoeken voor
de Mariaschool
in Pijnacker
een gedreven
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De Mariaschool
is een school waar leren en plezier hand in hand gaan.
Iedere dag verwelkomen
wij 380 leerlingen en hun ouders. In een vriendelijke sfeer
zorgen wij ervoor dat alle kinderen en ouders zich thuis voelen op onze school. De Mariaschool is
volop in beweging! Zo werken wij momenteel samen met SkippyPePijn aan de ontwikkeling van een
kindcentrum. Hiervoor wordt het bestaande gebouw aangepast en uitgebreid. Een uitdaging, waar
je samen met de adjunct-directeur en het team verder invulling aan gaat geven.

Wij zoeken een directeur die

• zichtbaar is voor kinderen, ouders, team en relaties;
• een onderwijskundig leider is met een visie;
• samen

met collega’s en medewerkers van SkippyPePijn, vorm kan geven aan de ontwikkeling
van het kindcentrum;
• over goede sociale, communicatieve vaardigheden en relativeringsvermogen beschikt;
• een teamspeler is, die op zoek gaat naar ideeën en draagvlak bij collega’s;
• leidinggevende ervaring heeft (bij voorkeur als schoolleider in het basisonderwijs) en besluitvaardig is;
• m
 eedenkt en verantwoordelijkheid neemt voor bovenschoolse zaken en bereid is tot collegiale
samenwerking met het directieteam van SKOP.
•
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Wij bieden

een enthousiast schoolteam van 34 collega’s met passie voor onderwijs;
een school met betrokken leerlingen en actieve ouders;
een school die bekend staat om een goed pedagogisch klimaat;
een inspirerende leer- en werkomgeving;
een school in een prachtige groene omgeving;
een bestuur waarin je alle mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen;
inschaling in schaal D12 (CAO PO).

Informatie over de school is te vinden op www.mariaschoolpijnacker.nl

Voor meer informatie over de functie en de volledige functiebeschrijving kun je contact opnemen
met Esther Pleij, bovenschools directeur SKOP. Tel: 06-286 285 81, of via de mail: e.pleij@skoppijnacker.nl
Je sollicitatie met CV kun je tot uiterlijk 2 januari 2021 sturen naar SKOP,
t.a.v. Esther Pleij, via bovengenoemd mailadres.
De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 14 januari 2021.
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De Mariaschool maakt, samen met nog vier andere scholen in Pijnacker en
Delfgauw, onderdeel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker
(SKOP). Bij de stichting werken 150 medewerkers en elke dag verzorgen
zij met veel passie het onderwijs aan zo’n 1500 leerlingen. SKOP en
haar scholen zijn sterk geworteld in de lokale gemeenschap en wijk.
Alle scholen streven naar kwalitatief goed, eigentijds onderwijs en
hebben hun onderwijskundige visie die optimaal verbindt met de
wijk waarin de school staat.
Betrouwbaar, Betrokken en in Beweging,
dat is waar wij bij SKOP voor staan!

