
      
 
 
Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge is op zoek naar een daadkrachtige directeur 
voor SBO De Vlinderboom (m/v) 
 
Stichting De Linge biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente 
Lingewaard. Binnen de stichting vallen zeven Integrale Kindcentra (IKC) met onderwijs en opvang 
onder één dak, een basisschool met opvangmogelijkheden, peutergroepen en een school voor 
speciaal basisonderwijs. Samen zetten we een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar neer en bieden we 
verzorging, opvang en educatie vanuit één organisatie en visie. Zo spelen we in op ontwikkelingen in 
de maatschappij, het onderwijsveld en op landelijk en gemeentelijk beleid. 
 
SBO De Vlinderboom is een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van  
4 t/m 13 jaar met 2 locaties, te weten in Bemmel en Elst. De Vlinderboom wordt bezocht door 
leerlingen die om cognitieve of sociaal-emotionele redenen (tijdelijk) niet in staat zijn het onderwijs 
binnen de reguliere basisschool te volgen. Een speciale school waar kinderen zichzelf mogen, kunnen 
en durven zijn, waar ze al hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen en op de juiste wijze leren 
gebruiken. 
 
Wie ben jij:  

• Een bruggenbouwer, een onderwijskundig leider. Je overziet processen en kunt hoofd- en 
bijzaken van elkaar onderscheiden.  

• Je hebt ervaring in het (speciaal) basisonderwijs en grote affiniteit met de  kinderen en 
ouders binnen het speciaal basisonderwijs. 

• Je onderwerpt je handelen aan een kritische reflectie, past deze situationeel aan en kunt 
goed omgaan met kritiek en feedback.  

• Je inspireert en motiveert medewerkers/collega’s en je kunt medewerkers begeleiden in hun 
professionele groei. Je ziet de kwaliteiten van medewerkers en benut deze. 

• Je geeft ruimte, maar je kunt ook grenzen stellen, spreekt personeel aan op hun gedrag. 

• Je durft stelling te nemen, bemiddelt en je bent besluitvaardig.  

• Je stimuleert samenwerking met zowel interne als externe partners en maakt gebruik van 
samenwerkingsmogelijkheden tussen scholen onderling en  gezin en gemeenschap.  

• Je hebt een afgeronde (of willen beginnen c.q. bezig zijn met een), door het 
Schoolleidersregister PO gecertificeerde opleiding evt. aangevuld met relevante 
managementopleidingen; 

 
Wat bieden wij: 

• Een dynamische en uitdagende werkplek in een professionele leeromgeving;  

• Betrokken leerkrachten en een groot collegiaal team;  

• Een school waarbij we de zorg voor kinderen en elkaar belangrijk vinden;  

• Een regionale school in ontwikkeling waarbij we belang hechten aan samenwerking en 
samen leren;  

• Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;  

• Een aanstelling bij Stichting De Linge waar ‘van en met elkaar leren’ tussen de scholen een 
speerpunt is en waar de directeur van SBO De Vlinderboom een actieve bijdrage levert in de 
werkgroepen op stichtingsniveau vanuit het Directeurenoverleg; 

• Een functie van integraal directeur met schaalniveau DC (nieuwe schalen nog te bepalen);  



 
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie ontvangen wij graag voor 10 maart jouw motivatiebrief 
en curriculum vitae per mail, op mailadres vacatures@delinge.nl. Richt je brief aan Dhr. T. Pruyn, 
directeurbestuurder van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. 
Een assessment en een referentiecheck zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure. Daarnaast is er 
een 'Verklaring Omtrent Gedrag' nodig om in dienst te kunnen treden. 
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