
 

 

Directeur CBS Het Baken 
Ondertitel:  ‘Wij geloven in ieder kind en in elkaar’  

School of organisatie: CBS Het Baken 

Locatie:  Spijkenisse 

Ingangsdatum:  1 augustus 2021 

Dienstverband: 1,0 fte 

Salaris bij 1 fte: € 3.459 - € 5.527 | D12 cao PO 

 

De functie 
Als schoolleider op Het Baken haal je het beste uit jezelf en elkaar en ben je integraal eindverantwoordelijk voor 

de school. Vanuit de christelijke identiteit van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse 

(VCPO) krijg je alle ruimte om het onderwijs op jouw school, in samenwerking met openbare school De 

Toermalijn, betekenisvol vorm te geven.  

Om de onderwijskansen voor alle kinderen in de wijken de Akkers en Vriesland te vergroten hebben twee 

basisscholen de handen ineen geslagen voor één samenlevingsschool in de wijk. En als je door de school loopt 

dan zie je de eerste resultaten al van deze vruchtbare samenwerking: de gezamenlijke instroomgroepen. 

 

Je bent een verbinder die zowel de christelijke als de openbare identiteit respecteert en goed in staat is om 

draagvlak te creëren voor deze samenwerking, zonder het belang voor ‘de eigen school’ uit het oog te verliezen. 

Je stemt goed af, je communiceert helder en je ondersteunt de doorgaande lijn. 

Je werkt vanuit de basishouding om jezelf continu te ontwikkelen samen met anderen. Je werkt 

opbrengstgericht en planmatig, dat is ook in het DNA van Het Baken terug te vinden. Je werkt continu aan het 

verbeteren van de professionele schoolcultuur, waarbij leren van en met elkaar een vanzelfsprekendheid is. Als 

nieuwe directeur bouw je voort op de goede basis, die de afgelopen jaren onder de huidige directie is neergezet 

en ga je samen met het team aan de slag om de ambities, die in het schoolplan 2019-2023 goed zijn uitgewerkt, 

te realiseren. 

 

Wat bieden wij? 

• Een professioneel, ambitieus en enthousiast team met betrokken collega’s. 

• Een functie in een organisatie waar ruimte is voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling. 

• Een team van collega-directeuren die met elkaar gaan voor een collectieve VCPO-ambitie.  

• Een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op vast. 

 

Informatie over de organisatie 
De VCPO is een vereniging voor christelijk primair onderwijs, bestaat al 120 jaar en is nog steeds springlevend.  

Het bestaansrecht van de organisatie VCPO is: onderwijs geven aan de kinderen op al onze scholen. Een 

belangrijke taak, immers het onderwijs leidt niet alleen op voor een baan maar voor het leven.  

Daarmee heeft de VCPO met haar medewerkers een verantwoordelijkheid voor het geluk van onze kinderen en 

de duurzaamheid van de wereld, waarin zij leven. Dat kunnen wij niet alleen maar geven dat vorm samen met 

de kinderen, de ouders, de buurt, de plaats, kortom met de gemeenschap waar wij deel van uit maken. Samen 

maken wij de toekomst.  

 



Het Baken is een christelijke basisschool in de wijk Akkers/Vriesland en is een van de acht scholen van VCPO 

Spijkenisse. Dagelijks gaan bijna 200 leerlingen, met een diversiteit aan achtergronden, met veel plezier naar 

school. Op Het Baken werkt een enthousiast en professioneel team van zo’n 20 medewerkers dat 

verantwoordelijk is voor kwalitatief goed onderwijs. Zij maken het verschil door ‘elke dag samen een beetje 

beter’ als uitgangspunt te nemen, vanuit het morele besef het verschil te willen maken voor kinderen.  

 

De bouwstenen van Het Baken zijn toekomstgerichtheid, veiligheid (Vreedzame School), betekenisvol onderwijs 

(w.o. wetenschap & techniek), deskundigheid en vaardigheden. Toekomstgericht zoekt Het Baken de 

samenwerking in de wijk: een unieke ontwikkeling die vele positieve en uitdagende veranderingen met zich 

meebrengt. De gemeenschappelijke ruimtes worden gebruikt voor vieringen met de gehele school en als 

leerplein. Inpandig bevindt zich een speellokaal, een ruimte voor de intern begeleider, meerdere flexibele 

ruimtes, een personeelskamer, een keuken, een directiekamer en diverse magazijnen. Uniek in zijn soort is het 

Skillslab. Aangrenzend aan de school bevindt zich de gymzaal aan de Jagerskreek.  

 

Voor meer informatie zie de websites 

- van CBS het Baken: www.hetbaken-vcpo.nl 

- van VCPO Spijkenisse: www.vcpo-spijkenisse.nl 

 

Wat vragen wij? 

Je hebt een visie op onderwijs, je bent gericht op innovatie, je houdt focus en je bent een verbinder 

pur sang. Je bent enthousiast, beschikt over empathisch- en relativeringsvermogen. Je bent in staat 

om met jouw sociale en communicatieve vaardigheden samen met het team, leerlingen, ouders, 

medezeggenschapsraad, ouderraad en externe partners, het onderwijs nog meer te versterken en een 

vitale samenwerkingsschool te realiseren. Je bent ook oplossingsgericht en je kunt ook heel praktisch 

zijn! Natuurlijk heeft onze ‘ideale kandidaat’ het vereiste werk- en denkniveau, recente ervaring in een 

leidinggevende functie in het primair onderwijs en de opleiding ‘Schoolleider PO’ gevolgd of is bereid 

deze te volgen. Maar vooral: Passie voor de leerlingen en het onderwijs! 

 

Selectieprocedure 
ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor VCPO. Graag ontvangt ScoliX  je cv en motivatiebrief 
uiterlijk 17 mei 2021 voor 09.00 uur via https://www.scolix.nl/vacatures/details/directeur-cbs-het-baken/. 

 

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorselectiegesprekken via MS Teams. De gesprekken 

met de benoemingsadviescommissie (BAC) vinden plaats op de school. 

 

Belangrijke data 

Sluitingsdatum: 17 mei 2021 

Voorselectiegesprekken: 20 mei 2021 

1e gesprek BAC: 26 mei 2021 

2e gesprek BAC: 28 mei 2021 

 
Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met Jan Rozenbroek via janrozenbroek@scolix.nl of 020 737 00 61. 

 

Videoconference kan ingezet worden tijdens de procedure. 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.  
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