
 

 

 

VACATURE 
directeur Basisschool De Ark, Heemstede (m/v) 

36 uur, wtf 0,8 - schaal DB 
 
De Ark in Heemstede biedt jou als directeur een uitdagende werkplek volop ruimte, 
mogelijkheden en werkplezier. Je gaat aan de slag met een positief ingesteld en 
zelfsturend team en er heerst een collegiale sfeer. Bij ons op school combineren we 
traditioneel en vernieuwend onderwijs. 
 
Ben jij die enthousiaste directeur die zich in vertrouwen en met humor bij ons wil 
aansluiten?  
 
Onze school 
De Ark in de Geleerdenwijk van Heemstede is een basisschool met ongeveer 200 
leerlingen, verdeeld over negen groepen. 
 
We hebben een uniek onderwijsconcept met voor de kernvakken gedegen, traditioneel 
onderwijs in een modern jasje. Dit wordt gecombineerd met eigentijds thematisch, 
ontdekkend onderwijs voor de vakken wereldoriëntatie en kunst volgens de Noordwijkse 
Methode. We zien dat dit onze leerlingen aanspreekt. Zij willen graag leren en uitgedaagd 
worden.   
 
De ouders zijn positief kritisch en denken graag op constructieve wijze mee over goed 
onderwijs en opvoeding. Samen vinden we het belangrijk dat de basis van taal en rekenen 
stevig gelegd wordt. Daarnaast is er veel aandacht voor andere vaardigheden zoals creatief 
denken, samenwerken en presenteren.  
  
Het team van ongeveer 20 medewerkers is zelfstandig, hecht en betrokken bij elkaar en de 
school. Met veel enthousiasme werken we samen aan goede ondersteuning en onderwijs 
voor al onze leerlingen. Naast de groepsleerkrachten zijn op school ook werkzaam: een 
IB-er, RT- er, onderwijsassistent, vakleerkrachten muziek en gym, plusklasleerkracht, 
gepensioneerde leerkrachten als ondersteuning, een administratief medewerker en een 
conciërge.  
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Hard werken vinden we geen probleem en we houden grip op een acceptabele werkdruk 
door het maken van keuzes. Verder zijn we continu bezig met het ontwerpen van de 
atelierlessen, het inzetten van actieve werkvormen en het toepassen van Teach like a 
Champion-technieken. 
Speerpunten voor de komende schooljaren zijn het invoeren van Engels vanaf groep 1, het 
verder ontwikkelen van de weektaak en het vernieuwen van lesmethodes. 
 
Meer informatie over de school is te lezen op de website van de school en in de schoolgids 
op de website  http://www.arkheemstede.nl en www.scholenopdekaart.nl en 
www.noordwijksemethode.nl. Sfeer proeven? Bekijk dan de 1-minuut-filmpjes die wij 
speciaal voor deze vacature gemaakt hebben. (Noordwijkse Methode, Wat voor directeur 
gun jij De Ark?, Waarom werk jij op De Ark?, Sfeer op De Ark, Passend Onderwijs) 
  
Wij zoeken voor De Ark een directeur die: 

● Op een positieve manier leiding kan geven aan onze schoolcultuur. 
● Voor 100% achter onze onderwijsvisie staat: traditioneel onderwijs gecombineerd 

met de Noordwijkse Methode. 
● Medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft. 
● Toegankelijk en zichtbaar is voor medewerkers, leerlingen én ouders. 
● Inspirerend en motiverend werkt (met het team) aan continueren en verder 

ontwikkelen van de ingezette onderwijsvernieuwing. 
● Ruimte geeft voor persoonlijke ontwikkeling. 
● Relativeringsvermogen en gevoel voor humor heeft. 
● Naast en achter ons team staat en onze zelfstandigheid waardeert. 

 
Je hebt leidinggevende ervaring en (het liefst ook) lesgevende ervaring in het onderwijs. 
Uiteraard ben je in het bezit van het schoolleidersdiploma en heb je kennis van 
veranderkunde en moderne onderwijsontwikkelingen.  
 
Wat bieden wij je nog meer? 

● Een tijdelijke aanstelling met mogelijkheid tot vast voor 32 uur per week (4 dagen) 
met een WTF van 0,8 

● Salaris in de DB-schaal (bij fulltime aanstelling €2.999 tot €4.799 bruto per maand) 
● Een eindejaarsuitkering, conform CAO Primair Onderwijs 
● Goede parkeergelegenheid rond de school 
● Reiskostenvergoeding (buiten woon-werk-verkeer, conform CAO)  € 0,28 per km 
● Dichtbij station Heemstede en een bushalte op loopafstand 
● Flexibele werktijden 
● Professionele ruimte vanuit Jong Leren om autonoom te werken en zelfstandig 

besluiten te kunnen nemen 
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http://www.arkheemstede.nl/
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/5433/Katholieke-Basisschool-De-Ark?woonplaats=heemstede&presentatie=1&sortering=2
http://www.noordwijksemethode.nl/
https://youtu.be/JrLtDx5brsw
https://youtu.be/j24ev4C8Qe0
https://youtu.be/j24ev4C8Qe0
https://youtu.be/qajTI_38xuI
https://youtu.be/G-UWhfSxZUQ
https://youtu.be/8f9j5f6rb3Y


 

 
Jong Leren 
Stichting Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs, per 1 januari 2016 
voortgekomen uit een fusie tussen VPCO De Basis en stichting de la Salle. Jong Leren heeft 
29 scholen in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal.  
De opdracht van Jong Leren, het verzorgen van goed onderwijs, komt tot uiting in onze 
slogan: 'De kunst van het leren'. Het woord kunst staat enerzijds voor vakmanschap, 
anderzijds voor creativiteit en inventiviteit. Belangrijke competenties, zeker waar het leren 
betreft; voor onze leerlingen, maar ook voor de professionals die bij Jong Leren werken. 
Jong Leren staat voor:  
 

● Ruimte geven  
● Elkaar uitdagen  
● Samen leren  

De schooldirecteuren van Jong Leren denken mee in de beleidsvorming van de stichting, 
nemen deel aan bovenschoolse werkgroepen en werken samen waar dit gewenst is. In het 
maandelijkse directie platform vindt men kennis en inspiratie en wordt informatie met 
elkaar gedeeld. 
Nadere informatie over Jong Leren is te vinden op www.jl.nu. 
 
Procedure 
Het profiel van de directeur die wij zoeken voor de Ark is vastgesteld door het College van 
Bestuur in overleg met de medezeggenschapsraad en het team van de school. De werving 
wordt zowel intern als extern uitgezet. In de wervingscommissie zullen 3 teamleden en een 
lid van de oudergeleding uit de medezeggenschapsraad plaatsnemen. Namens het College 
van Bestuur van Jong Leren is John van Veen voorzitter van de wervingscommissie. De 
wervingscommissie adviseert het CvB over de benoeming van een kandidaat. 
 
Belangstellenden kunnen hun cv en motivatie voor 8 mei aanstaande versturen aan het 
secretariaat van Jong Leren: info@jl.nu t.a.v. Dhr. John van Veen.  
Meer informatie kan worden verkregen bij John van Veen, lid CvB (023-5298988 of 
06-10904401) 
 
Planning 
brievenselectie: 8 mei 
selectiegesprekken op school: 16 mei en 21 mei vanaf 16.00 uur  
bestuursgesprek: 23 mei om 16.00 uur 
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