
                       
 

Een ervaren en inspirerende directeur voor onze school Montessori+  

in Breda en Prinsenbeek. 
 

Over Montessori+ 

Montessori+ basisschool, met locaties in Breda en Prinsenbeek, is een dynamische en groeiende 

school. De school heeft in totaal ruim 650 leerlingen. Beide locaties kenmerken zich door hun 

regionale functie; de locatie in Prinsenbeek is sterk groeiend. De locaties werken intensief samen met 

Pebbels Kinderopvang. 

Montessori+ is een school die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de grootste scholen in 

Breda. Het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen maakt een wezenlijk onderdeel uit van de 

school. Dit vraagt om een innovatieve directeur met een sterke focus op onderwijskundig 

leiderschap. 

 

Over Stichting Markant 

Markant Onderwijs is een ambitieuze en innovatieve stichting voor openbaar primair onderwijs 

die KWALITEIT met hoofdletters wil schrijven. Onder Markant Onderwijs ressorteren 7 basisscholen 

in de gemeente Breda. 

Markant Onderwijs draagt zorg voor openbaar onderwijs aan ca. 2100 basisschoolleerlingen. 

 

Wat ga je doen: 

Ben jij de persoon die niet terugdeinst voor een uitdaging en staat te popelen om met durf leiding te 

geven? Ben jij daarnaast diegene die visie koppelt aan daadkracht, morele moed toont, natuurlijk 

gezag heeft, oog en oor heeft voor het team, veranderingen inzet en weet te borgen, doorvraagt, 

medewerkers en leerlingen weet te verbinden en te boeien? Dan nodigen we je graag uit om te 

solliciteren. 

 

Onze nieuwe directeur: 

 kan een strategische visie vaststellen, en omzetten in tactische en operationele plannen en 

weet deze te borgen; 

 heeft oog voor de talenten en kwaliteiten van de medewerkers; 

 kan ontwikkel- en aandachtspunten actief omzetten in concrete daden en weet deze te 

verankeren in de organisatie; 

 heeft lef, gevoel voor humor en een onderzoekende houding; 

 is resultaatgericht, richtinggevend, weet te relativeren en staat stevig in zijn/haar schoenen; 

 heeft een sterk ontwikkeld onderwijskundig leiderschap; 

 werkt oplossingsgericht en kan goed samenwerken, maar moet ook de knoop durven 

doorhakken; 

 is een echt “onderwijsdier”: Je hebt visie op onderwijs, kennis van passend onderwijs en kunt 

een grote bijdrage leveren aan de verwezenlijking van een opbouwend pedagogisch klimaat 

binnen school; 

 is communicatief, gericht op verbinden, zowel binnen als buiten de organisatie; 



 is kundig op de terreinen financiën en bedrijfsvoering; 

 heeft al ruime ervaring in leiding geven aan teamprofessionals; 

 heeft verbindende kwaliteiten waardoor het team, kinderen en ouders zich gewaardeerd 

voelen; 

 is een menselijke manager met open houding en inlevingsvermogen. Geeft ruimte, maar kan 

ook grenzen stellen. 

 

Nadere eisen: 

 Een onderwijsbevoegdheid in het primair onderwijs 

 Een voortgezette opleiding als schoolleider 

 Een assessment maakt deel uit van de procedure. 

 Aantoonbare kennis en affiniteit met Montessori- en HB onderwijs is een pre voor ons. 

 

Geboden wordt: 

 Een fulltime aanstelling per 1 januari 2020 

 De rechtspositie is conform cao schaal DC 

 Ondersteuning vanuit het bestuurskantoor 

 Sparringpartners vanuit het directeurenoverleg; samen zijn we sterker  

 Een enthousiast en autonoom team 

 Een prima inhoudelijke samenwerking met Pebbels Kinderopvang. 

 

Verras ons! 

Is dit jouw baan? Verras ons dan met je motivatiebrief en cv. Fijn als je de brief richt aan Drs. Johan 

van Knijff, voorzitter College van Bestuur. Reacties kunnen gestuurd worden naar het mailadres: 

info@markantonderwijs.nl . Meer informatie? Bel met Johan via 076-5289360 of 06-53373991. 

 

Reacties kunnen worden ingezonden tot en met zondag 15 september 2019. De 

sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandagmiddag/avond 23 september 2019. Op woensdag 25 

september vindt er een assessment plaats.  
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