
 

 
 

 
 

 

 
 

Voor elke leerling het beste onderwijs 
Met 41 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 alle 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 

 
De Schakel is een multiculturele school in Utrecht Overvecht. 
Wij zijn een Vreedzame school. Ouderbetrokkenheid is een van onze 
pijlers.  
 
We zijn een gezonde school. Naast gezonde traktaties vinden we 
bewegen belangrijk en daarom maken we gebruik van Beweegwijs. Dit is 
een manier om tijdens de lunchpauze op het plein in beweging te zijn en 
samen te spelen. Hierbij worden we geholpen door een grote groep 
ouders.  
 
De kinderen krijgen elke week muziekles van bevoegde docenten vanuit 
de muziekroute. Ook geven ze spetterende presentaties voor hun 
ouders.  
 
Meer informatie op: www.cbs-de-schakel.nl 

 
De Schakel is bezig om van een kwalitatief voldoende basis voor het onderwijs, meer ruimte te krijgen om de 
individuele leerling nog beter zijn talenten te laten ontwikkelen. De samenwerking van docenten onderling en 
docenten met ouders is een belangrijke voorwaarde voor de volgende ‘mooie’ stap van De Schakel. 
De schoolleider die wij zoeken gaat deze ontwikkelingen in gang zetten en is een innovatieve bouwer. 

 
Daarom zijn wij op zoek naar een 

 

 schoolleider (0,8-1,0 fte) 
 
die: 

 Oog heeft voor de geschiedenis van de school en verder bouwt naar de toekomst. 

 Een open en heldere manier van communiceren heeft en open staat voor cultuur en diversiteit. 

 Besluitvaardig is en op momenten dat het moet ook tegen de stroom in durft te gaan. 

 Een onderwijskundig inhoudelijk sterke en innovatieve leider is die ervaring heeft in het onderwijs . 

 Het team steunt in de samenwerking met externen. 

 De samenwerking binnen het team stimuleert en werkt aan een open lerende houding. 

 Kennis heeft van het werken met ENIGMA (kwaliteitskaarten en ambitiekaarten) of bereid is zich hierin te 
verdiepen en mee te werken aan het borgen hiervan.  

 Een actieve bijdrage levert aan de samenwerking binnen PCOU Willibrord, het samenwerkingsverband en de 
wijk. 

 Geregistreerd is als directeur primair onderwijs. 
 
Wij bieden de nieuwe directeur een ervaren 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 
primair onderwijs. Kandidaten kunnen reageren door een brief met motivatie en cv te richten aan het college van 
bestuur van de Stichting PCOU Willibrord vóór 26 februari 2020. Deze brief kan gemaild worden naar 
werken@pcouwillibrord.nl. 

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

