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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. 
www.pcouwillibrord.nl 

Een school vol toekomstmuziek 

 Ondernemend onderwijs voor creatieve wereldburgers met ambitie 

 Focus op vaardigheden en talentontwikkeling: Wij leggen 
accenten op de basisvaardigheden taal en rekenen, ook 
besteden wij aandacht aan ondernemend en creatief leren 
binnen alle vakken en brede talentontwikkeling en softskills. 

 Respectvolle en veilige omgeving: We leren de kinderen 
rekening met elkaar te houden, goed samen te werken en 
zich verantwoordelijk te voelen voor een prettige sfeer en 
een goed leerklimaat. 

 Onderwijs op maat: Wij kijken bij het aanbieden van de 
leerstof naar de mogelijkheden van ieder kind.  

Meer informatie op: www.bsdacosta.nl 

 
De Da Costaschool is bezig om het verschil te maken. De school heeft op dit moment een interim directie die de 
school een nieuwe koers heeft gegeven door het ontwikkelen van een schoolprofiel, het opbouwen en ontwikkelen 
van een passend schoolteam en het introduceren van unitonderwijs. Ook zijn er samenwerkingen gestart om het 
aanbod voor leerlingen uit te breiden. De schoolleider die wij zoeken gaat deze ontwikkelingen voortzetten en is een 
innovatieve bouwer die denkt in kansen. en goed aansluiting vindt bij de leerlingpopulatie.  

 
Daarom zijn wij op zoek naar een 

 

schoolleider die het verschil kan maken  
 
en beschikt over de volgende talenten: 

 Een sterk onderwijskundig leider die, samen met het team, verder bouwt aan betekenisvol unitonderwijs 
vanuit onze zes kernwaarden: Kansengelijkheid, Ondernemend Leren, Vreedzaam , Kleurrijk (talenten) en 

Wereldburgerschap.  
 ‘Samen groot worden’: de school laten groeien en ondernemend leren. 

 Met hart voor de doelgroep en hun culturele achtergrond doelgericht samenwerken met team, ouders en 
kinderen: werken aan teamverband en ouderbetrokkenheid. 

 Vanuit een open houding transparant en tijdig communiceren met alle betrokkenen in en om de school; 
toegankelijk zijn en gemaakte afspraken nakomen. 

 Aansluiten bij de in gang gezette koers van de school en werken aan de kwaliteit van onderwijs. 

 Creëren van een veilige leer- en werkomgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen. 

 Gebruik maken van de talenten van leerkrachten, ouders en kinderen. 

 Actieve bijdrage aan de samenwerking binnen PCOU Willibrord, het samenwerkingsverband en de wijk. 

 Registratie als directeur primair onderwijs. 

 
Wij bieden de nieuwe directeur: een toegewijd team, betrokken ouders en zeer nieuwsgierige kinderen. 
  
Informatie en reageren:  

Informatie over de school is beschikbaar op de website van de school. De functie is ingeschaald in DB van de CAO 
PO. Kandidaten kunnen reageren door een brief met motivatie en CV  te richten aan het college van bestuur van 
de Stichting PCOU vóór  31 oktober 2019. Deze brief kan gemaild worden naar werken@pcouwillibrord.nl. 

http://www.pcouwillibrord.nl/
mailto:werken@pcouwillibrord.nl

