
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wij bieden: 
• een prachtige school in een bosrijke omgeving. 

• een gemotiveerd en kwalitatief sterk team. 

• passend en toekomstgericht onderwijs en mogelijkheden om dit verder te ontwikkelen. 

• een prettige stichting om voor te werken en waar je veel ruimte krijgt om je verder te professionaliseren. 

• samenwerking met onderwijspartners uit de Brede School Kerckebosch en andere samenwerkingspartners uit Zeist. 

 
 

 

  

 

Damiaanschool locatie  
Kerckebosch in Zeist 
ZOEKT EEN VERBINDENDE DIRECTEUR 
(0.8-FTE) 

 
 
 
Wij zoeken een enthousiaste schoolleider die: 

• in staat is om samen met het team de 

onderwijsvisie te vertalen naar concreet 

uitvoerbare onderwijsverbeteringen. 

• het team vertrouwen en verantwoordelijkheid 
geeft. 

• talenten benut van de teamleden. 

• een positieve, professionele cultuur stimuleert 
waar samenwerken de norm is.  

• communiceert op een open en betrokken 

wijze en zichtbaar is voor kinderen, ouders, 

collega’s en sociale partners. 

• organisatorisch sterk is en daadkracht heeft. 

• in staat is om zowel financiële als 

bedrijfsmatige processen te leiden. 

• ervaring heeft als schoolleider en 

geregistreerd is in het schoolleidersregister. 

• een actieve bijdrage heeft in het 

directeurenoverleg van Het Sticht. 

“Vaak in de groep 
komen en alle 

kinderen kennen” 

“Aardig zijn 
met humor en 

grapjes” 

“Sportief zijn 
en niet in 

een net pak 
naar school 

komen” 

 
Damiaanschool Kerckebosch 
De Damiaanschool bestaat uit twee locaties: Centrum en Kerckebosch. 
Damiaanschool Kerckebosch functioneert zelfstandig en telt 195 
kinderen die vooral in de wijk Kerckebosch wonen. De missie  van de 
school is: Samen groeien en vanuit eigen kracht laten bloeien. De 
Damiaanschool streeft ernaar dat de kinderen zich veilig en 
gerespecteerd voelen, zowel op cognitief als sociaal emotioneel 
gebied. De school vindt het belangrijk dat alle leerlingen zich zo 
volledig mogelijk kunnen ontplooien met inzet van hun persoonlijke 
talenten.  
Zie www.damiaanschool.nl en www.hetsticht.nl 

 
 
Meer informatie: 
Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij Marleen Remmers, lid van 

het College van Bestuur: 06-34171641. Salariëring is conform de cao-

PO D12. Je kunt reageren tot 1 maart a.s. door middel van een CV en 

je motivatie te sturen naar b.cantor@hetsticht.nl, t.a.v. Barbera 

Cantor. De gesprekken staan gepland voor 10 maart. (vanaf 15:00 

uur), de tweede gespreksronde staat gepland voor 23 maart. (vanaf 

15:00 uur). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 

procedure. 

mailto:b.cantor@hetsticht.nl

