
 

 

Directeur m/v (3 dagen/24 uur per week) 
 

Voor een nieuw te starten school in Hengelo, die per 17 augustus 
2015 van start zal gaan, zoeken wij per 1 mei 2014 of eerder een 
enthousiaste en gemotiveerde directeur. 
 
Wij vragen iemand die: 
-  een afgeronde HBO-opleiding met onderwijskundige achtergrond 
 heeft (bij voorkeur PABO); 

-  ervaring heeft met het starten van een nieuwe school; 

-  over aantoonbare managementervaring en -kwaliteiten beschikt; 
-  een academisch werk- en denkniveau heeft;  
- een schoolleidersopleiding heeft of bereid is deze te volgen;  
-  kennis heeft over competentiemanagement en opbrengstgericht 
 leiderschap;  
-  verbindende kwaliteiten bezit en een bruggenbouwer is;  
-  vernieuwingen in goed overleg met het team weet te initiëren, te 
 continueren en  te borgen; 
-  leiding geeft met visie, daadkracht en integriteit; 
-  kan relativeren en humor kan waarderen; 
-  achter de islamitische identiteit van de school kan staan en dit kan 
 uitdragen; 
-  affiniteit heeft met de moslimgemeenschap in het algemeen en met 
 moslimleerlingen in het bijzonder; 
-  kan omgaan met culturele verschillen, met kritiek en met 
 stresssituaties; 
-  een evenwicht weet te bewerkstelligen tussen verschillende belangen; 
- inlevingsvermogen heeft;  
-  vertrouwen kan winnen en die vertrouwen geeft. 
 
Wij bieden: 
-  enthousiaste en ervaren leerkrachten, die ervaring hebben bij de 
 stichting; 
-  professionele ondersteuning door het bovenschoolse management; 
-  een goede samenwerking met collega-directeuren binnen SIMON; 
-  afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris op het niveau van 
 maximaal schaal DB van het cao;  
- ruim ambulante tijd met administratieve ondersteuning. 
 
I.v.m. de voorbereidingswerkzaamheden gaat uw benoeming eerder in 
dan de definitieve start van de school. Het betreft in eerste instantie een 
benoeming voor drie dagen met uitloop naar 5 dagen naarmate het 
leerlingaantal groeit. 
 
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Bij gelijke 
geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een moslim. 
 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de P&O-functionaris 
van SIMON scholen, de heer B. Uysal, tel: 033-4337338 of bezoek onze 
website www.simonscholen.nl 
 
U kunt uw sollicitatie met uitgebreide CV vóór 13 april 2015 sturen naar: 
SIMON scholen, t.a.v. de heer I. Taspinar (voorzitter CvB) 
Postbus 11, 3830 AA Leusden 
Of mailen naar: b.uysal@simonscholen.nl  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 

 
 
 
SIMON is een jonge 
organisatie met 10 bijzondere 
basisscholen in Midden- en 
Oost-Nederland. Bij ons staan 
pedagogische, onderwijskun-
dige en levensbeschouwe-
lijke aspecten hoog in het 
vaandel.  
Wij beheren 10 eigentijdse 
scholen, die volop in ont-
wikkeling zijn, maar duidelijk 
een eigen identiteit hebben. 
 
De directeur neemt samen 
met collega-directeuren van 
alle scholen deel aan het 
directeurenberaad, waar 
kennis wordt gedeeld en 
ervaringen worden uitge-
wisseld. Wij vinden het 
belangrijk dat talenten worden 
benut en dat wij van elkaar 
leren, zoals bijvoorbeeld bij 
projecten in het kader van 
onderwijsvernieuwing en inte-
graal personeelsbeleid. Wij 
geven graag ruimte voor uw 
inbreng. 
 
 
Levensbeschouwelijke identiteit 
SIMON scholen: Missie; ''Worden 
wie je bent''. 
 
Bij ons bepaalt de islamitische 
levensbeschouwelijke identiteit 
het voornaamste verschil in het 
onderwijs. 
Wij streven ernaar onze leer-
lingen een sterk islamitisch 
bewustzijn mee te geven.  
Wij willen bereiken dat ze zich 
niet alleen moslim voelen, maar 
ook de islamitische waarden 
begrijpen en overtuigd, zelf-
standig kunnen toepassen. 

http://www.simonscholen.nl/
mailto:b.uysal@simonscholen.nl

