
 
 

    
 

 
 

Het bestuur van stichting Initia is op 

zoek naar: 

Directeur D12 
voor de Heilig Hart School in 

Dongen                         
(0,8 - 1,0 FTE) 

 

Wie zijn we?  
De Heilig Hart School vormt met vijf andere scholen, 
gevestigd in de gemeente Dongen, stichting Initia. 
Samen geven we vorm aan katholiek onderwijs en 
worden kennis, ervaring en personeel uitgewisseld.  
 
De Heilig Hart School ligt in het centrum van 
Dongen, tegen nieuwbouwwijk de Beljaart aan. De 
wijk waar binnen nu en 2 jaar een geheel nieuw IKC 
wordt gebouwd. Het team van de Heilig Hart School 
bouwt letterlijk en figuurlijk de komende tijd aan 
hun school! 
 
De Heilig Hart School vormt samen met Kiddy straks 
een Integraal Kindcentrum. Op dit moment wordt 
gewerkt aan het realiseren van een gezamenlijke 
visie en leert men elkaar beter kennen. 

 

 
 
We zijn op zoek naar een directeur die; 
• stevig staat en beschikt over een open karakter, 

die positief is ingesteld en zich empathisch en 
daadkrachtig opstelt, maar ook beschikt over 
stuurkracht; 

• een onderwijskundig leider die 
kwaliteitsgericht denkt en werkt vanuit een 
doorgaande lijn; 

• afstemmingsgericht denkt en werkt; 

• de visie met het team vanuit een koersvaste 
houding zichtbaar en merkbaar maakt en 
daarbij ruimte geeft aan de professionaliteit 
van de teamleden;  

• inspirerend en motiverend met het team werkt 
aan het continueren en verder ontwikkelen van 
de ingezette onderwijsontwikkelingen;  

• beschikt over een helicopterview en helder 
naar het team en de ouders communiceert en 
daarbij  werkt aan een aanspreekcultuur;  

• voor ouders toegankelijk en zichtbaar is, weet 
hoe dat te realiseren en een goede omgang en 
voeling met leerlingen heeft;  

• weet te verbinden en weet samen te werken 
met de partners in de omgeving, in het 
bijzonder het Kindcentrum;  

• geregistreerd is in het schoolleidersregister of 
bereid is zich verder te professionaliseren. 

 

 

 
Geïnteresseerd? 
Stuur dan een motivatiebrief en CV voor 22 mei 
2022 naar mirandapijpers@stichtinginitia.nl 
 
Voor meer informatie kan contact opgenomen 
worden met directeur-bestuurder Angela Horsten 
via angelahorsten@stichtinginitia.nl.  
 
De eerste gespreksronde is op woensdag 25 mei 
(vanaf 17.00 uur). 
Solliciteren als duo behoort tot de mogelijkheden. 
 
https://heilighartschool.com/ 
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