
 
 

 

 
 
 

Op de grens van Utrecht en De Bilt ligt, verscholen in het groen, een 
eigentijdse vrijeschool. Het Zonnewiel kent de reuring van een stadsschool 

en de gezelligheid én kleinschaligheid van een dorpsschool. De school 
heeft zo’n 225 leerlingen, verdeeld over 9 klassen. Samen werken we elke 

dag om rijk en inspirerend onderwijs te geven. 
 

Directeur (0,8 - 1,0 fte) 
Voor onze prachtige en goedlopende vrijeschool zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur. Ben jij 

een directeur die een school warm en inspirerend kan leiden? Een verbinder die de kwaliteiten van 

het team verder kan laten ontwikkelen voor kleurrijk en inspirerend onderwijs? Iemand die uitdaagt 

en uitnodigt om eigenaarschap te nemen? Die bevlogen is van onderwijs en de kennis heeft om in 

samenwerking met teamleden langere termijn visie en beleid te ontwikkelen? Resultaatgericht is en 

waar nodig prioriteiten stelt en knopen doorhakt? Confronteert op basis van waarneming en 

respect? Zichtbaar en toegankelijk is voor leerlingen, ouders en teamleden? En kunt genieten van 

zang, kinderstemmen op de gang en kleuters die buitenspelen als je op jouw kantoor aan het werk 

bent? Dan hebben wij een fantastische plek voor jou!  

In verband met het vrijwillig vertrek van de huidige directeur zijn wij per 1 september 2020 op zoek 

naar haar opvolger, die, vanuit een sterke schoolvisie die de afgelopen jaren is neergezet, de school 

verder ontwikkelt. 

 

Wij zoeken een directeur met: 

 HBO/WO werk- en denkniveau;  

 Minimaal 5 jaar werkervaring als (integraal) leidinggevende binnen het onderwijs;  

 Een afgeronde schoolleidersopleiding of de ambitie deze opleiding binnen afzienbare termijn 

te behalen;  

 Affiniteit met antroposofie en vrijeschoolonderwijs;  

 Ervaring met operationeel management en bedrijfsvoering van o.a. financiën, HR, ICT en 

huisvesting;  

 Ervaring met kwaliteits- en kennisontwikkeling in professionele (school)organisaties;  

 Een open houding, iemand die makkelijk contact legt en relaties onderhoudt met 

betrokkenen binnen en buiten de schoolorganisatie.  

 

Wij bieden:  

 Een fijne werkomgeving met blije kinderen; 

 Samenwerking met een (inhoudelijk) sterk team; 

 Een eigentijdse vrijeschool met een prettige, betrokken oudergroep; 

 



 
 

 

 

 

 Een betrokken ouderbestuur met de wens om aan te sluiten bij een professioneel bestuur 

met meerdere scholen;  

 Desgewenst de mogelijkheid tot professionele coaching; 

 Een plek waar jij jouw kwaliteiten en talenten ten volle kan benutten om onze school en ons 

onderwijs verder te ontwikkelen; 

 Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling; 

 Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie conform CAO-PO. De functie is ingeschaald in schaal 

D12;  

 

Heb je vragen over deze functie of wil je je eerst informeel oriënteren? Bel dan met Rick de Rijk 

(voorzitter bestuur: 06 22677422) of mail naar sollicitatie@zonnewieldebilt.nl en je wordt 

teruggebeld.  

Wil je direct solliciteren? Je motivatie met CV kun je mailen naar: sollicitatie@zonnewieldebilt.nl 

Reacties ontvangen we graag uiterlijk woensdag 15 juli 2020. De sollicitatie wordt uiteraard 

vertrouwelijk behandeld. 

Uiterlijk vrijdag 17 juli krijg je bericht of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De twee 

gespreksrondes zijn gepland op maandag 20 juli en vrijdag 24 juli.  

Een referentiecheck en een assessment kunnen deel uitmaken van de benoemingsprocedure. 
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