
 
 

  
 

 

       IKC Het Drieluik zoekt een directeur 

 

Wij zoeken in Huissen een enthousiaste, inspirerende, ondernemende en ervaren   

 IKC-DIRECTEUR 

voor ons Dalton-Integraal Kindcentrum (± 0,7 fte) 

Op IKC Het Drieluik kunnen kinderen terecht op het kinderdagverblijf, de peutergroep, de basisschool en de 

buitenschoolse opvang. 

Door opvang en onderwijs te combineren kennen we alle kinderen. We weten wat ze nodig hebben en kunnen ze 

zo stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we op ons kleinschalige en unieke IKC. 



 
 

 

 

 

 
Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge biedt opvang en onderwijs aan kinderen van  

0 tot 13 jaar in de gemeente Lingewaard. Binnen de stichting vallen zeven Integrale Kindcentra 

(IKC’s) 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.  

De directeuren binnen De Linge zijn het gezicht van de school/IKC en eerst verantwoordelijke voor 

de ontwikkeling en het bewaken van de identiteit en de onderwijskundige kwaliteit van de school 

én het pedagogisch beleid van de opvang. Daarnaast zijn zij binnen de kaders van het 

geformuleerde beleid verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, de organisatie, het personeel en 

de financiën. De directeuren zijn aanspreekpunt voor directeur-bestuurder, de medewerkers, 

ouders, kinderen en MR. Zij maken deel uit het van het directeurenteam, dat als adviesorgaan 

fungeert voor de directeur-bestuurder. 

 
Wat kunt u verwachten? 

 Een Dalton-Integraal Kindcentrum; 

 Een betrokken team dat gemotiveerd is het (meerjaren) ontwikkelplan met de gezamenlijk 
geformuleerde doelen te realiseren; 

 Betrokken en actief participerende ouders;  

 Een uitdagende werkomgeving waarin resultaatgericht wordt samengewerkt om de door de 
teams ingezette educatieve ontwikkelingen verder uit te bouwen. 

 
Wat verwachten we van u? 

 U heeft affiniteit met de Dalton-principes; 

 U heeft de focus op onderwijskundig leiderschap en competentiemanagement; 

 U bent in staat op charismatische en doortastende wijze leiding te geven aan 
veranderingsprocessen; 

 U bent een communicator met een hoge mate van sensitiviteit / inlevingsvermogen en gevoel 
voor verhoudingen; 

 U schept een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd 
en gewaardeerd voelen; 

 U bent in staat op inhoudelijke argumenten te overtuigen en mensen mee te meenemen in 
beoogde strategieën; 

 U bent in staat om de opbrengsten te optimaliseren vanuit resultaatgerichte afspraken; 

 U bent een verbindende persoonlijkheid naar de ouderraad en medezeggenschapsraad; 

 U hebt de opleiding ‘Schoolleider Primair Onderwijs of IKC-directeur’ gevolgd of bent bereid 
deze te volgen; 

 Uitdagingen zet u om in successen. 
 
Heeft u belangstelling? 
Schrijf dan vóór 18 oktober a.s. uitsluitend per mail een sollicitatiebrief aan mevrouw M. Meulman, 
m.meulman@delinge.nl.   
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Hans Niehot, IKC-directeur a.i., via 
het telefoonnummer 026-317 9930 (bestuurskantoor). 
 
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 
Kijk voor meer informatie op www.delinge.nl en http://www.dalton-drieluik.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
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