
 

       
  

 

CBS De Hoeksteen is een moderne, open en christelijke school. De school maakt deel uit van de 

Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Groningen, kortweg VCOG (www.vcog.nl). De elf 

basisscholen van VCOG in Groningen tellen samen 3300 leerlingen De Hoeksteen is een christelijke 

basisschool waar, in een sfeer van vertrouwen en met respect voor elkaar, het kind wordt uitgedaagd 

en ondersteund om zichzelf te ontplooien. De Hoeksteen is een kanjerschool en heeft als missie 

‘Onze Kanjers doen het beter’. 

De school participeert in het Vensterschoolproject in de wijk Vinkhuizen. Allerlei activiteiten voor 

kinderen en ouders, in samenwerking met andere instanties georganiseerd, vinden plaats in het 

gebouw. 

 
Binnen CBS De Hoeksteen is ruimte voor een 
 
 

DIRECTEUR  

 
De organisatie 
Binnen VCOG wordt gewerkt vanuit de principes van integraal management. Dit betekent dat de 
verantwoordelijkheden in de organisatie zo dicht mogelijk bij het primair proces zijn belegd. Het 
bestuursbureau draagt hieraan bij door een adviserende, ondersteunende en flexibele opstelling 
gericht op het helpen bij het bereiken van de gestelde doelen. De bestuurder vormt samen met de 
directeuren van de scholen en de staf het managementteam van de vereniging. 
 
Vacature 
Werktijdfactor  : 0,8-1,0 fte 
Salarisschaal  : DB CAO-PO 
Standplaats   : Groningen 
Datum in dienst : z.s.m.  
 
Profiel  
Als directeur ben je het gezicht van De Hoeksteen en daarin ben je een duidelijk en toegankelijk 
aanspreekpunt voor personeel, ouders en de organisaties/mensen in de wijk. Je werkt samen met 
het team op schoolniveau verder aan de bestaande onderwijsvisie en staat open voor ontwikkeling. 
Je bewaakt en verbetert de onderwijskwaliteit waar nodig, waarbij het eigenaarschap van leerlingen 
voorop staat. Ook geef je vorm en inhoud aan de levensbeschouwelijke aspecten binnen en buiten 
de school. Je begeleidt en versterkt de professionele (leer)cultuur van het team en neemt hen mee in 
ontwikkelingen en besluitvormingsprocessen. Daarnaast zorg je voor een financieel gezonde school 
die investeert in het onderwijs van de toekomst. Je vertegenwoordigt De Hoeksteen binnen VCOG als 
geheel en zorgt voor een goede verbinding met in- en externe partijen.  
Tevens draag je bij aan de ontwikkeling van de school en de vereniging als geheel. 
 



 

 

        
 

 
Functie-eisen 
Je hebt een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een relevante schoolleidersopleiding. 
Werkervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur opgedaan bij een organisatie die werkt in 
het primair onderwijs, is een pré. Je staat achter onze identiteit en je hebt een open houding ten 
opzichte van andere overtuigingen.  
 
Tijdpad 
Informatie kan ingewonnen worden bij de heer Vredeveld, bestuurder. Per e-mail: 

e.vredeveld@vcog.nl of telefonisch 050-5713735. Ook kan de website geraadpleegd worden; 

www.dehoeksteen.nl 

Sta jij open voor een nieuwe uitdaging? Stuur dan uiterlijk 25 november 2018 een e-mail met een 

korte motivatiebrief en je CV naar l.hagting@vcog.nl . De eerste gespreksronde vindt naar alle 

waarschijnlijkheid plaats in week 49.  Een assessment kan deel uit maken van de procedure.  
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