
De Rehobothschool is op zoek naar een nieuwe directeur (M/V) 

 

 
Het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde 

Christelijke scholen te Waddinxveen is op zoek naar een directeur-bestuurder voor de 

Rehobothschool. 

De school 

De Rehobothschool is een groeiende en bloeiende school in de wijk Zuidplas in 

Waddinxveen. In het achterliggende jaar is onze school volledig gerenoveerd. Hierdoor 

kunnen wij de kinderen een fijn en veilig leerklimaat bieden en het team een prettige 

werkomgeving. We zijn een school waarin aandacht is voor elkaar en een ontspannen sfeer 

heerst. Onze school telt 300 leerlingen, verdeeld over 13 groepen en behoort samen met de 

Bethelschool tot de Hervormde scholen van Waddinxveen. 

Het team 

De kinderen krijgen les van een ervaren, enthousiast en hardwerkend team dat zich met hart 
en ziel inzet voor goed onderwijs en een goede relatie met de kinderen. We werken met veel 
plezier en in goede harmonie met elkaar samen. We besteden veel tijd aan structurele 
ontwikkeling van onze eigen vaardigheden. Op onze school werken we in leerteams. Elk 
leerteam is verantwoordelijk voor een deel van de onderwijsontwikkeling voor de komende 
jaren, op het gebied van burgerschap en mediawijsheid, doorgaande lijn, eigenaarschap en 
talentontwikkeling. In de afgelopen jaren heeft het proces van gespreid leiderschap steeds 
meer vorm gekregen. De komende jaren zal dit verder doorontwikkeld worden. 

Identiteit 

Onze school is een Hervormde school. De kinderen komen uit de gehele breedte van de 

gereformeerde gezindte en een aantal van hen uit buitenkerkelijke gezinnen. Wij zijn 

dankbaar dat we de kinderen iedere dag over de Heere Jezus kunnen vertellen. Wij 

geloven in de kracht van het Evangelie. Ons geloof voorleven en doorgeven is voor ons 

erg belangrijk. 

Op de Rehobothschool geven wij waarde(n)vol onderwijs. Het is ons verlangen de kinderen 

op te voeden tot zelfstandige en verantwoordelijke individuen, levend in afhankelijkheid van 

God. Daarom stimuleren wij ieder kind om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en zijn of 

haar talenten, vaardigheden en interesses te ontdekken en te ontwikkelen. We bieden 

ruimte voor verschillen die er zijn tussen kinderen en richten ons onderwijs hierop in. Zo 

krijgt ieder kind wat het nodig heeft. We geven de kinderen mee dat ieder mens voor God 

van gelijke, grote waarde is. Hiermee leggen we de basis voor de toekomst. 

Wie zoeken wij? 

We zijn op zoek naar een directeur die op een open en zichtbare manier leiding geeft aan 

een team van 39 teamleden. We vinden het belangrijk dat je empathisch bent en goed kunt 

verbinden. Daadkracht, stabiliteit, relativeringsvermogen en humor zijn eigenschappen die 

worden gewaardeerd in een nieuwe directeur. Je kunt tegen een stootje en staat open voor 

feedback. Je staat voor je team! Je hebt een heldere onderwijskundige visie en staat voor 

kwaliteit. Je bent een doorzetter en zorgt ervoor dat de gestelde doelen in het schoolplan 

worden nagestreefd, uiteraard in samenwerking met het team en de toezichthouders. Je 

bent in staat het team te coachen en stimuleert de teamleden om binnen de gestelde kaders 

hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Je hebt oog voor talent en weet talenten van 

teamleden te benutten. Jouw persoonlijk geloof is verweven in het werk dat je doet en ook 

hierin heb je een verbindende rol binnen het team. 

 



Wij zoeken een directeur die het basisonderwijs kent. Leidinggevende ervaring is gewenst. 

Je hebt de opleiding tot schoolleider afgerond of bent bereid deze te volgen. 

Als directeur-bestuurder van de Rehobothschool ben je integraal verantwoordelijk voor alle 

beleidsonderdelen op deze school. Samen met de directeur-bestuurder van de Bethelschool 

zet je de koers uit voor het bovenschoolse deel van je taak en leg je verantwoording af van 

het gevoerde meerjaren beleid aan het toezichthoudend bestuur. Je stemt werkwijzen en 

procedures op elkaar af. De toezichthouders hebben alle bestuurlijke taken aan beide 

directeuren gemandateerd. Je voert overleg, bepaalt samen de koers en voert het beleid 

ook uit. De bovenschoolse taken worden in goed overleg verdeeld. Je maakt zo gebruik van 

elkaars kennis en capaciteiten. 

Het betreft een vacature voor 0,8-1 FTE. 

 


