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Katholieke Scholenstichting 
Fectio heeft 12 basisscholen 
onder haar bestuur. 

 

Fectio heeft ongeveer 270 
medewerkers en het aantal 
leerlingen bedraagt circa 2800. 

 

Fectio heeft scholen in Houten, 
Schalkwijk,‘t Goy, Bunnik, Odijk 
en Werkhoven. 

 

Bestuur en management bestaan 
uit een bestuurder en een 
directieteam. 

Dit directieteam wordt 
ondersteund door een staf met 
secretariaat en verschillende 
beleidsmedewerkers (P&O, 
huisvesting, financiën, 
salarisadministratie, onderwijs, 
control en ict).  
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KS Fectio 
Pelmolen 19 
3994XX Houten 
030-6381121 
info@ksfectio.nl 
www.ksfectio.nl  
 
 

 

De Stek 
Groei die bij jou past!  
 
 Het team van De Stek werkt momenteel aan het nog verder verbeteren van het 
onderwijs. Als de basis goed op orde is, willen wij graag het thematisch werken in 
het curriculum van de midden- en bovenbouw opnemen. De school heeft een 
gevarieerde leerlingpopulatie en het getalenteerde schoolteam vraagt om 
uitdaging. Onze schoolcultuur kenmerkt zich door plezier in leren, werken en leven. 
 
De Stek zoekt per 1 maart 2021 een  
 

energieke directeur 
Wij zoeken een directeur die hoog scoort op:  

onderwijskundig leiderschap: je bent in staat het team verder te begeleiden in 
de onderwijsontwikkeling die is ingezet. Je daagt jouw medewerkers uit om 
hun kwaliteiten in te zetten voor deze ontwikkeling en om zich daarin verder 
te bekwamen. Je hebt ervaring met het werken in professionele teams. Ouders 
daag je uit om betrokken te zijn bij het onderwijs. 
persoonlijk leiderschap: je bent open, betrokken en duidelijk. Je bent in staat 
om medewerkers en ouders aan te spreken met behoud van verbinding. Je 
denkt in kansen en draagt gastvrijheid uit. 

 
Verder verwachten we tenminste dat 
 je de schoolleidersopleiding volgt of hebt afgerond; 
 je ervaring hebt in een leidinggevende functie; 
 je je thuis voelt in een open katholieke cultuur. 
 
De school telt 370 leerlingen verdeeld over 15 groepen, heeft 38 professionele en 
optimistische medewerkers en een managementteam bestaande uit een 
teamleider en een directeur. De schoolontwikkeling wordt vormgegeven door 5 
actieteams, ieder verantwoordelijk voor een pijler: thematisch werken, sociaal-
emotionele ontwikkeling, communicatie, pedagogisch-didactisch handelen en 
leerlingzorg. Meer informatie vind je op www.de-stek-houten.nl/ en 
www.scholenopdekaart.nl/. 
 
Als directeur maak je deel uit van het directieteam van Fectio. Met dit directieteam 
geef je mede sturing aan de ontwikkeling van de stichting.  
De aanstelling heeft een omvang van 0,8 tot 1,0 fte. Het salaris is conform CAO PO. 
De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 26 november (middag en 
avond). De tweede ronde op donderdagavond 3 december.  
 
Ben je enthousiast over deze functie? Mail dan je motivatiebrief met CV uiterlijk 15 
november naar KS Fectio: info@ksfectio.nl. 
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Rob Boerman, 
bestuurder KS Fectio, 0612754047.  


