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STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK 
EN HERVORMD BASISONDERWIJS KATWIJK 

 

 
 
 
 
 
Als jij graag wilt leidinggeven aan een team van bezielde onderwijsprofessionals en samen met hen 

wilt werken aan onderwijskwaliteit en leerlingenzorg, dan is deze vacature jou op het lijf geschreven.  
 

CBS Sjaloomschool in Katwijk zoekt een 

Adjunct-directeur (0,8 fte) 
 
Wie zijn wij?  

De Sjaloomschool is een Christelijke basisschool in Katwijk voor kinderen vanaf 4 jaar. We dagen 

leerlingen uit nieuwsgierig te zijn en zelfstandig op ontdekking te gaan. Door te leren en te doen, 

kunnen kinderen zich het beste ontwikkelen. Ook leren kinderen van en met elkaar. Door de fijne 

sfeer en de goede begeleiding voelen kinderen zich geborgen en veilig. Ze gaan met plezier naar 

school. We hebben oog voor kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Verschillen 

maken ieder kind uniek. Bijzonder is dat in onze school een robotica lab gevestigd is waar we 

werken aan digitale vaardigheden. We zijn met iets meer dan 100 leerlingen en 12 medewerkers een 

school waar we elkaar zien en kennen, waar de lijntjes kort zijn zowel binnen het team als met 

ouders. We zijn onderdeel van schoolbestuur Prohles, stichting voor Protestants-Christelijk en 

Hervormd basisonderwijs in Katwijk.  
 
De functie 

IB-taken combineren met een functie als adjunct-directeur, daar word jij enthousiast van. De 

meerscholen directeur is twee dagen per week aanwezig. In afstemming met meerscholen directeur 

kom je tot een taakverdeling;  

 

 Het waarborgen van een goed pedagogisch klimaat. 

 Het verder ontwikkelen en bewaken van de onderwijskwaliteit. 

 De teamontwikkeling en de personele zorg zoals gesprekkencyclus, verzuimbegeleiding, 

werving en selectie. 

 Communicatie met ouders en samenwerkingspartners. 

 Opstellen van het formatieplan en de schoolbegroting. 

 De ontwikkeling van het schoolplan en het actueel houden van de schoolgids. 

 Een luisterend oor, voor teamleden, ouders en kinderen. 

 

En wie ben jij?  

 Je bent een (bijna-) bevoegde schoolleider. Ervaring is een pré maar geen vereiste. De 

functie staat ook open voor ervaren IB’ers.  

 Je wilt graag werken op een Christelijke school. 

 Je bent vaardig in het omgaan met leerlingen met gedrags- of leerproblemen en ouders. Je 

bent bereikbaar en benaderbaar. Je hebt een open houding.  

 Je bent communicatief sterk en transparant. Je vindt het leuk om een team te inspireren en 

samen te werken aan onderwijskwaliteit en leerlingenzorg. Je hebt vertrouwen in hun kennis 

en kunde.  

PROHLES 
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 Je bent een doorpakker als dat nodig is en hakt snel knopen door. Je werkt planmatig, 

doelgericht en bent realistisch.  

 Je hebt geduld, humor en inlevingsvermogen. Je kunt je goed aanpassen en bent flexibel.  

 

 

Laten we elkaar ontmoeten 

Als de vacature je aanspreekt, nodigen we jou van harte uit om te solliciteren. Stuur je CV en 

motivatiebrief naar Jan Willem van der Vijver (meerscholen directeur), 

Janwillem.vandervijver@prohles.nl. Dat kan tot donderdag 11 mei 2023. De selectie gesprekken 

zullen plaatsvinden in de week van 22 mei 2023. 

 

Wil je eerst de school bekijken en even vrijblijvend kennismaken? Dat kan ook, via de mail maken 

we graag een afspraak. Laten we elkaar ontmoeten! 

 
 


