
 

Groeisaam verzorgt onderwijs op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO 
school. Groeisaam staat voor goed onderwijs voor alle kinderen, een plezierige leer- en werkomgeving, betrokken leraren, veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook een 
goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.  

 
 

Directeur De Leeuwenkuil 
Voor de tweehoofdige directie van Kindcentrum Beneden-Leeuwen zoeken we een directeur met speciale  

verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van het onderwijsconcept van De Leeuwenkuil. 

 

Kindcentrum Beneden-Leeuwen 
 

Wij zijn een Kindcentrum in het centrum van Beneden-
Leeuwen. Het Kindcentrum Beneden-Leeuwen is bijzonder. 
Bijzonder omdat het één gebouw is met daarin 
kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang,  
een school voor Voortgezet Onderwijs, een centrum voor 
Techniek én twee onderwijsconcepten (vormgegeven op  
KBS De Leeuwenkuil en OBS De Wijzer) voor basisonderwijs.  
Kortom: een voorziening voor kinderen van 0 t/m 14 jaar, 
waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, 
ontwikkelen en ontmoeten.  
 

Kinderen, personeel en ouders/verzorgers creëren samen 
een prettige speel-, leer- en werkomgeving. Dit bijzondere 
concept vraagt om een andere manier van denken en 
werken dan gebruikelijk.  
 

Heb jij zin om in een tweehoofdige directie betekenisvol te 
zijn voor zowel het kindcentrum als de Leeuwenkuil? 
 

 

Kenmerkend voor De Leeuwenkuil 
 

Ons motto: “Hart voor kinderen en oog voor resultaat”. 
 

Onze missie:  
De Leeuwenkuil is een Gezonde School waar doelgericht 
gewerkt wordt aan een brede ontwikkeling van kinderen. 
Vanuit een positief speel-, leer- en leefklimaat begeleidt  
het team de kinderen naar wereldburgers die zich 
verantwoordelijk voelen.  
 

Onze visie: 
We zien op De Leeuwenkuil dat:   

• PBS en Klasse(n)kracht worden ingezet om een 
positieve omgeving te creëren; 

• de kinderen zelf de ruimte kiezen die aansluit bij  
hun eigen manier van leren en verwerken; 

• de kinderen worden begeleid door de leraren die 
verantwoordelijkheid delen;   

• de kinderen een doelgerichte instructie krijgen met 
coöperatieve werkvormen en bewegend leren.   

  

De kernwaarden vanuit ons wereldkompas zijn:  
Vertrouwen, Veiligheid, Empathie, Betrokkenheid, 
Ontwikkeling en Plezier. Er zijn homogene en heterogene 
groepen, waarin we het Begeleid Leren uitdragen.  
We vormen een dynamisch en betrokken team, dat  
graag haar toekomstvisie door wil ontwikkelen. 

 

Wij vinden het belangrijk dat jij… 
 

• een situationeel leider bent, die goed kan samenwerken en 
belangen en bedoelingen van alle betrokkenen in een grote 
(onderwijs)organisatie steeds weer weet te verbinden; 

• een stevige persoonlijkheid bent, daadkrachtig  
bent en graag onderdeel uitmaakt van het team; 

• analytisch en inlevend bent, een verbinder, een directeur  
met humor en stevig in jouw schoenen staat; 

• het team laat meedenken; 

• zichtbaar bent voor ouders en kinderen; 

• toegankelijk, betrokken, inspirerend en activerend bent,  
maar ook kritisch en relativerend; 

• affiniteit met de kinderopvang hebt; 

• transparant, helder en kernachtig mondeling en schriftelijk 
communiceert; 

• gedegen kennis hebt van het onderwijswerkveld en voldoende 
leidinggevende ervaring meebrengt, het liefst als directeur;  

• beschikt over HBO+ denkniveau. 
 

En wij? Wij zorgen ervoor dat: 
 

• je jezelf welkom voelt bij Kindcentrum Beneden-Leeuwen; 

• je onderdeel uitmaakt van een betrokken en enthousiast team; 

• je samenwerkt met een groep inspirerende collega-directeuren 
en de clustermanager Kinderopvang;  

• je een passende aanstelling (0.8 - 1.0 WTF) bij Groeisaam 
Primair Onderwijs ontvangt. 

We horen graag van jou! 

Mail vóór 14 april a.s. je motivatie en cv naar Fiona Willemsen via f.willemsen@groeisaampo.nl. Wil je graag eerst meer informatie? Dat kan natuurlijk. Hiervoor kun je contact opnemen met  
Lia van Meegen (bestuurder Groeisaam) via  l.vanmeegen@groeisaampo.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op 11 en 13 mei a.s. tussen 18.00 – 21.30 uur. De tweede gespreksronde vindt  
plaats op 26 mei a.s. tussen 18.00 – 21.00 uur.  
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