
 

 
        
 

Ben jij de directeur die zijn/haar 
nek durft uit te steken? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van PCOU Willibrord en het team van de Da Costaschool 

Hoograven zoeken een 

 

 directeur (0,8 -1,0 fte) 
 

die met ingang van het nieuwe schooljaar leiding geeft aan de Da 

Costaschool Hoograven.  

 

De Da Costaschool Hoograven … 

 

 Is een ontmoetingsschool met 28 nationaliteiten. 

 Is een Vreedzame School met een warme en open sfeer. 

 Vindt zelfverantwoordelijkheid van leerlingen belangrijk. 

 Geeft ruimte om talent te laten zien en ontwikkelen. 

 Is een school in een multifunctionele accommodatie waar 

medewerkers met veel plezier werken. 

 Is sportief, creatief en muzikaal. 

 

Wij zoek een directeur die:  

 Onze visie op primair onderwijs deelt.  

 Zicht heeft op de kwaliteiten van het eigen personeel. 

 Het vermogen heeft om leerkrachten te steunen en te stimuleren in hun ontwikkeling.  

 Zichtbare betrokkenheid toont bij leerlingen, ouders en teamleden. 

 Draagvlak zoekt en in gezamenlijkheid wil beslissen. 

 Bedrijfsmatige en financiële deskundigheid in huis heeft 

 Actief bijdraagt aan ontwikkelingen en samenwerking binnen PCOU Willibrord 
 

De leerlingen zoeken een directeur die: 
 

 Streng (maar niet té!) en rechtvaardig is. 

 Luistert naar de leerlingen. 

 Open staat voor alle geloven. 

 Álle mensen respecteert. 

 
 

Informatie en reageren:  

Informatie over de school is beschikbaar op de website van de school. Kandidaten kunnen 

reageren door een brief met motivatie en cv  te richten aan het college van bestuur van 

Stichting PCOU Willibrord vóór dinsdag 3 september 2019. Deze brief kun je e-mailen aan 

werken@pcouwillibrord.nl. 

 

 
 

 
 

 

 
Voor elke leerling het beste 
onderwijs 
Met 42 scholen is PCOU 

Willibrord in de stad en de regio  

een belangrijke instelling voor 

funderend onderwijs. Er werken 

zo’n 2.500 medewerkers voor het 

onderwijs aan ruim 20.000 

leerlingen. Daarbij gaat het om 31 

scholen voor basisonderwijs en 

(voortgezet) speciaal onderwijs 

en om 11 scholen voor voortgezet 

onderwijs in Utrecht, Breukelen, 

Maarssen, Nieuwegein, Vianen en 

IJsselstein.  

Wij zijn een lerende organisatie, 

in alles gericht op ontwikkeling. 

Onze herkomst is herkenbaar in 

de overtuiging dat wij er zijn voor 

àlle leerlingen: iedereen is 

welkom. Wij koesteren die 

diversiteit en veelkleurigheid. 

Voor elk kind is er een passende 

plaats op één van onze scholen. 

Wij bieden een plek voor 

iedereen. 

www.pcouwillibrord.nl 
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