
 
 
 

Stichting Pallas zoekt een schoolleider m/v voor  
De Vuurvogel te Ede (Gld), 0,5 tot 0,6 fte 

met ingang van 1 augustus 2018 
 

De Vuurvogel is een eigentijdse vrijeschool voor basisonderwijs. De school heeft circa 100 
leerlingen, verdeeld over 2 kleuterklassen en 3 combinatieklassen.  
 
Wij zoeken een schoolleider die: 

- op vanzelfsprekende wijze de dagelijkse voortgang van het onderwijs borgt; 
- toegankelijk en verbindend is en die in staat is sturing te geven aan de verdere 

ontwikkeling en groei van de school; 
- inspirerend leiding geeft en dat doet vanuit een open houding, in dialoog met 

collega’s, medewerkers, leerlingen en ouders.  
- Beschikt over de volgende kwaliteiten:  

- ervaring in de breedste zin van het woord, zowel als onderwijskracht en als 
schoolleider; 

- daadkracht; 
- het bieden van emotionele veiligheid en een veilig klimaat; 
- overzicht op de processen binnen school. 

 
Daarnaast verwachten wij dat de kandidaat: 

- communicatief sterk is en in staat is in overleg vorm te communiceren; 
- sociaal vaardig is; 
- zorg heeft voor school en medewerkers; 
- transparant is in werkwijze en communicatie; 
- nieuwe trajecten evalueert; 
- goede contacten met ouders tot stand kan brengen en kan onderhouden; 
- kan delegeren; 
- waardering heeft voor eigen initiatief van medewerkers en ouders; 
- werktijden hanteert die aansluiten bij de overlegstructuur op school (dinsdag en 

donderdag aanwezig). 
 
Wij verwachten van de kandidaat dat deze: 
- zich bewust is van de kracht en werking van de identiteit van het vrijeschool onderwijs; 
- de opleiding tot schoolleider heeft afgerond of bereid is deze te volgen; 
- beschikt over de schoolleiderscompetenties volgens de Stichting Schoolleidersregister 

PO (www.schoolleidersregisterpo.nl). 
 
Stichting Pallas biedt een uitdagende functie in een dynamische omgeving. Salaris en 
overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO schaal DB. De schoolleider maakt deel uit 
van het  Pallas-schoolleidersoverleg waarin de 17 Pallas-scholen zijn vertegenwoordigd. De 
schoolleider werkt onder leiding van de bestuurder en wordt ondersteund door 
stafmedewerkers op de gebieden financiën, personeel en onderwijs.  

http://www.schoolleidersregisterpo.nl/


 
Voor informatie over de school en de organisatie verwijzen wij u naar www.vsdevuurvogel.nl 
en www.stichtingpallas.nl. Meer informatie is te krijgen bij Harry Gubbels, 06-4816485. Uw 
sollicitatie kunt u sturen aan: f.willemsen@stichtingpallas.nl. 
 
Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet uiterlijk 13 mei 2018. De eerste ronde voor 
gesprekken is gepland op woensdagavond 16 mei 2018. De tweede ronde is gepland op 
woensdagavond 23 mei 2018. Een assessment en referentie-check maken deel uit van de 
selectieprocedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.   

http://www.vsdevuurvogel.nl/
http://www.stichtingpallas.nl/

