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Vacature schoolleider Stichting Eduquaat  

ten behoeve van: 
 

Brede School Markeent in Weert  
werktijdfactor 0,8-1,0 

 

Stichting Eduquaat is verantwoordelijk voor het onderwijs op zeven reguliere basisscholen 
voor openbaar en katholiek onderwijs in de gemeente Weert. Stichting Eduquaat telt ruim 
1500 leerlingen en heeft ongeveer 160 medewerkers. Voor Brede School Markeent zijn 
bestuur en school met ingang van 1 mei 2022 op zoek naar een nieuwe schoolleider. 
 

Kinderen van nu, vormgevers van de toekomst! 
Wij vormen één wereld, op weg naar de vreedzame, duurzame samenleving die wij willen zijn.  
Wij zijn een veilige oefenplaats voor jouw groei. 
Wij begeleiden bij het ontdekken van jouw kansen en het ontwikkelen van jouw talenten. 
Wij doen dit spelend-wijs, eigen-wijs en eigen-tijds. 
       (Koersplan 2019-2023: Stichting Eduquaat) 

 
Onze school 
Basisschool Het Dal, onderdeel van Brede School Markeent, telt op dit moment 265 
leerlingen verdeeld over 12 groepen. Markeent biedt naast basisonderwijs onderdak aan 
Humankind Kinderopvang, logopedie en fysiotherapie. We zijn een school in beweging. Een 
school die aan de ene kant in ontwikkeling blijft en aan de andere kant rust, veiligheid en 
gezelligheid wil bieden aan kinderen en ouders. Kortom; een fijne plaats voor kinderen om 
zich te ontwikkelen in een prettige omgeving. We werken als team vanuit een positieve 
grondhouding waarbij het leren en ontwikkelen van kinderen altijd centraal staat. 

 
Naast de kernvakken rekenen, taal en lezen besteden we veel aandacht aan sociale 
ontwikkeling van kinderen. Door samen te spelen en te leren, in een uitdagende en 
betekenisvolle omgeving (in en rondom school) vergroten we de betrokkenheid en 
zelfstandigheid van kinderen. Kinderen leren op een creatieve en ontdekkende manier 
waardoor ze de kans krijgen om zich te ontplooien. Door samenwerking met kinderen, 
ouders en de wijk bieden wij een basis waarin kinderen rust, veiligheid en vertrouwen 
vinden; in elkaar en in zichzelf.  
 
Kinderen met specifieke (leer)behoeften kunnen gebruik maken van bepaalde in-schoolse 
arrangementen. Ze worden daarbij uitgedaagd op niveau. Middels het STAR-principe 
(Samenwerking, Teamwork, Acceptatie en Respect) dragen we onze visie ook uit buiten 
school. Werken met een databord en rapportfolio's is geïntegreerd in alle groepen. ‘Kunst 
en cultuur’ en ‘sport en spel’ staan hoog in ons vaandel. Samen met onze partners in de wijk 
en met de omgeving geven we onze Brede School inhoud.  
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Het team van BS Markeent is op zoek naar een coachende leider die 

- zichtbaar, laagdrempelig en empathisch is voor kinderen, collega’s en ouders;  
- oprechte en gepassioneerde affiniteit met onze multiculturele doelgroep heeft en 

hiermee kan en wil werken; 
- samen met de leden van het managementteam dagelijks leidinggeeft aan de 

onderwijskundige en organisatorische processen op school en deze daadkrachtig 
begeleidt; 

- vanuit eigenaarschap bij kinderen en collega's kwaliteiten ziet en benut; 

- de veilige en positieve sfeer kan vasthouden en daar waar nodig versterkt; 

- professioneel, transparant en vanuit vertrouwen communiceert; 
- een verbinder is met een groot sociaal hart; 
- kennis heeft van werken in het onderwijs en passende prioriteiten kan stellen; 
- samen met het team investeert in het verder uitbouwen van het leiderschap; 
- in samenwerking met de verschillende partners de Brede School gedachte verder 

concretiseert; 
- op Eduquaat-niveau een inhoudelijke en collegiale bijdrage levert aan het collectieve 

leiderschap; 
- De belangen van onze school binnen Stichting Eduquaat op transparante wijze 

vertegenwoordigt en behartigt.  
 
Wat hebben wij te bieden? 
- Een multiculturele school als spil in de wijk; 
- Een ervaren team, bestaande uit zo'n 35 collega's, die zowel formeel als informeel voor 

elkaar klaarstaan; 
- Een school met een hoge kind-, ouder- en personeelstevredenheid; 
- Een cultuur waarin professionalisering gestimuleerd wordt; 
- Een dienstverband bij Stichting Eduquaat (wtf 0,8-1,0);  
- Salarisschaal D12 of D13; afhankelijk van de expertise, ervaring en uit te voeren 

(bovenschoolse) taken en verantwoordelijkheden;   
- Overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Primair 

Onderwijs. 
 
Informatie procedure:  
De sollicitatiegesprekken vinden door een benoemingsadviescommissie plaats in de 
avonduren in week 5 en week 6. Een (ontwikkel) assessment maakt deel uit van de 
procedure en vindt plaats in week 8, na de officiële benoeming.  
 
Algemene informatie:  
Voor nadere informatie over onze organisatie verwijzen wij je naar de website van stichting 
Eduquaat www.eduquaat.nl of de website van BS Markeent: https://bs-hetdal.nl 
Heb je naar aanleiding van het opgestelde profiel of een bezoek aan deze sites nog vragen, 
dan kun je contact opnemen met Frank Cuppers, bestuurder van Eduquaat: 
f.cuppers@eduquaat.nl  
 
De sollicitatiecode, bijlage XII, behorend bij artikel 11.8 van de CAO Primair Onderwijs, is van 
toepassing op de sollicitatieprocedure. 

 

http://www.eduquaat.nl/
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Reageren:  
Gelieve je sollicitatie, in welke vorm dan ook, voor vrijdag 14 januari 2022 te richten aan:  
 
Per post:  
Stichting Eduquaat 
T.a.v. mevrouw H. Doensen (stafmedewerker secretariaat, personeel en administratie) 
Beatrixlaan 1 
6000 AH Weert  
Tel: 0495-780331 
 
Of per e-mail: h.doensen@eduquaat.nl  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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