
 

De Wijngaard is een school voor speciaal basisonderwijs in Huizen en is voor leerlingen in de 

leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 

Leerlingen die vastlopen of dreigen uit te vallen binnen het regulier basisonderwijs kunnen met 

een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) gebruik maken van deze onderwijsvoorziening. 

Met School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) als basis, creëren we een positief 

schoolklimaat met veel structuur, voorspelbaarheid en veiligheid; een omgeving waarin 

leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Stichting Elan, waar De Wijngaard deel van uit maakt, bestaat uit acht scholen voor speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in de regio het Gooi e.o. Met onze 

scholen willen wij het verschil maken voor leerlingen voor wie het verschil nog niet is gemaakt. 

Naast de scholen heeft Stichting Elan een tussenvoorziening BOOST en een Expertisepool. 

 

Per 1 augustus a.s. komt de functie vacant van: 

 

DIRECTEUR D12 (WTF 0,8 – 1,0) 
 

De directeur heeft twee kerntaken: 

o onderwijskundig leiderschap; 

o dagelijkse leiding van de locatie. 

 

Afhankelijk van de omvang van de school worden binnen de aanstelling van directeur zowel 

directietaken als andere taken verricht. 

 

Wij verwachten dat u: 

o affiniteit heeft met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften; 

o een duidelijke visie heeft op onderwijs, m.n. op speciaal basisonderwijs en deze weet te 

vertalen naar de dagelijkse praktijk. Hierbij denken wij aan het zien en benutten van 

kansen en mogelijkheden binnen actuele ontwikkelingen t.a.v. Passend Onderwijs etc.; 

o deel uit wilt maken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren); 

o in staat bent onderwijskundige (vernieuwings-)processen te initiëren, implementeren en 

borgen binnen de school; 

o in staat bent een professionele, transparante en open overlegstructuur weet te creëren; 

o ouders ziet als partner; 

o beschikt over uitstekende leidinggevende kwaliteiten en bij voorkeur leidinggevende 

ervaring; 

o flexibel, enthousiasmerend, toegankelijk en communicatief sterk bent. 

 

Inlichtingen over deze vacature kunt u inwinnen bij de heer R.(Rob) W.J. van Elswijk (CvB), tel. 

06-53613767. Meer informatie over de organisatie en taken kunt u vinden op de websites 

www.stichtingelan.nl en www.sbodewijngaard.nl  

De gesprekken en nadere kennismaking staan gepland vanaf maandag 19 april a.s.  

 

Uw sollicitatie zien wij graag uiterlijk 8 april a.s. tegemoet op vacature@stichtingelan.nl, o.v.v. 

“vacature directeur”. 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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