
 
 

 

 

 
 
 
 

 
Mantum onderwijs is een vereniging van samenwerkende reformatorische scholen en scholen met de Bijbel. De grondslag van het onderwijs 
is het Woord van God, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid. Tot Mantum behoren de Eben-Haëzerschool in ’s-Gravenzande, de 
Eben-Haëzerschool in Den Haag, de Johannes Calvijnschool in Vlaardingen en de School met de Bijbel in Benthuizen.  

 
 
 

De School met de Bijbel is een gezellige dorpsschool en de enige christelijke school in Benthuizen. De 

school wordt bezocht door ongeveer 200 leerlingen uit het dorp en de omgeving. De ouders zijn sterk 

betrokken bij het onderwijs, het team en de school. De huidige directeur gaat vanaf het einde van dit 

schooljaar volledig werken in onderwijsadvies en neemt aan het einde van dit schooljaar afscheid van 

de school.  

Daarom zoeken we voor de SCHOOL MET DE BIJBEL IN BENTHUIZEN een  

 

DIRECTEUR 
 
De omvang van de functie is 4 tot 5 dagen. 

 
De functie 
De functie van directeur op onze school heeft op hoofdlijnen drie onderdelen. 
 
1. Leidinggeven aan de onderwijsontwikkeling op de school 
 
Als directeur sta je aan het roer om met het team maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar 
werkvormen en leeractiviteiten op school. ‘Samen, afgestemd en vormend’ zijn hierin kernwoorden. 
Je neemt initiatieven en je kunt reflecteren op je eigen handelen. Zo zoek je steeds naar de beste 
manier om iedereen tot leren te brengen. Speerpunten binnen de ontwikkeling van de school: 
executieve functies en spel in de onderbouw, aandacht voor resultaten van m.n. rekenen en het 
werken met Gynzy.  
 
2. Versterken van je eigen vaardigheden en die van collega’s 
 
We leiden kinderen op voor de toekomst. Dan is het logisch dat je van het onderwijs houdt en wil 
blijven leren. Je geeft leiding aan (het opzetten van) scholingsactiviteiten en je bent er voor collega’s 
als ze vragen hebben. De cultuur in het team is te omschrijven als gedreven en ontspannen. 
Teamleden werken vanuit vertrouwen en overleggen regelmatig met elkaar. Teamoverleg en 
collegiale consultatie zijn op de School met de Bijbel geen bijzaak, maar een wezenlijk onderdeel van 
het werk.   
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

3. Vertegenwoordigen van de school 
 
De school is in afwachting van de start van nieuwbouw. Het ontwerp van de nieuwe school is gereed.  
Het wordt een Brede School, samen met de openbare school en de kinderopvang.  
Als een van de directeuren van Mantum onderwijs lever je een actieve bijdrage in het maandelijkse 
directieoverleg.  
 
 
Het profiel 
Je onderschrijft de grondslag van de school van harte.  
Je hebt een afgeronde managementopleiding of je bent erg gemotiveerd om die te halen.  
Je hebt hart voor anderen en hart voor je vak. 
Je kunt omgaan met leerlingen die uit verschillende kerkelijke denominaties komen.  
Je bent in staat om vanuit contact en vertrouwen leiding te geven en samen te werken met het team.  
 
 
Informatie en sollicitatie 
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze baan dan nodigen we je van harte uit om contact met ons op 
te nemen en/of te solliciteren. 
 
Informatie: 
Meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure vind je in de bijlagen ‘functiebeschrijving’ 
en ‘profielschets’.  
Je kunt ook contact opnemen met de huidige directeur, G.M. (Gerard) Bel, telefoon 06-81687419. 
 
Solliciteren: 
Stuur je brief, voorzien van CV, zo spoedig mogelijk naar het bestuur,  
t.a.v. mevrouw M. (Marianne) Visser: M.Visser@Mantum.nl  
 
* De sollicitatieprocedure wordt gesloten op het moment dat we een kandidaat hebben benoemd.  
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