
 

 

Voor Christelijke Dalton Kindcentrum de Tamarisk zijn we op zoek naar een: 

 
Directeur (0,8-1,0 fte)     
 
In dit moderne christelijke Dalton Kindcentrum wordt aan alle kinderen een veilige en warme plek 
geboden. Hierbij is er ruimte voor iedereen om zijn/haar mogelijkheden en talenten optimaal te 
benutten en om zichzelf te zijn. Op de Tamarisk krijgt elk kind de kans om samen met andere 
kinderen op te groeien en een zelfstandig, sociaal en zelfverzekerd mens te worden. De Tamarisk 
bestaat uit twee locaties; Locatie De Wiardt is sterk gericht op de wijk en locatie Corpus den Hoorn 
wordt gezien als een dorpsschool in de stad. Daarnaast beschikt locatie Corpus den Hoorn over een 
peuterspeelzaal waar je als integraal directeur ook verantwoordelijk voor bent. Met een enthousiast 
en betrokken team verzorgen wij onderwijs aan in totaal 144 leerlingen. 
 

Wie zoeken wij? 
- Een directeur die een toegankelijk en zichtbaar aanspreekpunt is voor personeel, 

ouders/verzorgers en de samenwerkingspartners in de directe omgeving; 
- Een directeur met academisch werk- en denkniveau met ruime ervaring in het onderwijs, die 

onderwijskundig is onderlegd en een lerende houding heeft; 
- Een directeur met werkervaring en een hart voor Daltononderwijs of bereid om zich hierin te 

laten scholen; 
- Iemand die onderbouwde onderwijskundige keuzes maakt voor het kindcentrum in overleg 

met het team en afgestemd op te populatie; 
- Iemand die de doorgaande ontwikkelingslijn van opvang en onderwijs een warm hart 

toedraagt en het team daarin inspireert en motiveert; 
- Een directeur die de professionele cultuur van het team begeleidt, versterkt en hen 

meeneemt in ontwikkelingen en besluitvormingsprocessen. Het is daarbij van belang om 
doelgericht knopen door te kunnen hakken; 

- Beschikken over het diploma van een relevante schoolleidersopleiding is een pré; 
- Iemand die het kindcentrum vertegenwoordigd binnen het MT van de *VCOG en bijdraagt 

aan de ontwikkeling van de stichting. 
 

 

Jouw baan? 
Dan nodigen wij je van harte uit om je motivatiebrief en cv te sturen naar: vacatures@vcog.nl.  

Voor meer informatie kun je mailen naar onze bestuurder Klaas van Veen (k.vanveen@vcog.nl) of 

een kijkje te nemen op de websites van de Tamarisk (www.tamarisk.nl) en/of de VCOG www.vcog.nl.  

De sluitingsdatum is 13 maart 2023. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.  

 

   
*Stichting VCOG staat voor Ontwikkeling met Lef en Liefde. Kinderen krijgen bij VCOG een totaalaanbod van 
opvang, educatie en ontwikkeling op een veilige plek waar spelen, ontmoeten en leren in samenhang met 
ouders/verzorgers én professionals wordt georganiseerd. Wij creëren een warme, veilige en plezierige omgeving 
waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien en eigenaarschap 
ontwikkelen over hun toekomst. Wij zijn betrokken bij en verbonden met onze kinderen, hun ouders/verzorgers, 
onze medewerkers en de wijken waarin de locaties staan. Met veilige kinderopvang, kwalitatief hoogstaand 
onderwijs en goede zorgstructuur begeleiden wij met liefde, zorg en aandacht onze kinderen steeds weer bij het 

ontdekken van de wereld. Samen en nooit alleen! 
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