
 

 
 

 

 

De Sint Martinusschool ligt midden 
in het dorp Millingen aan de Rijn en 
verzorgt het onderwijs voor 335 
leerlingen. De school heeft een 
modern, fris en ruim opgezet 
schoolgebouw met volop 
speelgelegenheden voor alle 
kinderen, een mooie schooltuin en 
een prachtig buitenleslokaal. We 
werken met bevlogen leerkrachten 
aan goed onderwijs waarbij we 
gebruik maken van de nieuwste 
digitale middelen. We verwelkomen 
ieder kind in Millingen en hebben 
extra faciliteiten, zoals een 
integratieklas voor leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben, 
we zijn een mediumsetting voor 
kinderen met TOS, hebben 
kinderfysiotherapie en logopedie 
binnen school. 

We werken intensief samen met de 
kinderopvang, tussenschoolse 
opvang en hebben een eigen 
schoolbibliotheek.  

We zijn volop in ontwikkeling van het 
didactisch coachen van onze 
leerlingen. Dat houdt in dat we het 
leren en de motivatie van de 
leerlingen stimuleren door goede 
vragen te stellen, door feedback te 
geven en (beperkt) aanwijzingen te 
geven.  

 

 

Sint Martinusschool 

   in Millingen aan de Rijn 
  
 zoekt m.i.v. 01-08-2022 een: 
  

 directeur (m/v) 
   (1,0 fte) 
 
 Wij zoeken een bevlogen directeur die: 

• eigenaarschap en professioneel handelen stimuleert 
bij medewerkers en eigenaarschap bij leerlingen 

• werkt vanuit een visie op lange termijn en deze 
implementeert 

• ambitieus, ondernemend en betrokken is 
• effectief/doelgericht communiceert en presenteert 
• daadkrachtig is, keuzes durft te maken en besluiten 

neemt 
• een werkklimaat schept waarin medewerkers zich 

gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen 
• medewerkers/leerlingen/ouders enthousiasmeert 
• empathisch is 
• bij voorkeur kennis en ervaring heeft met inclusief 

onderwijs 
 

  Wij bieden:  
• een school in ontwikkeling 
• een team, dat met veel passie en energie werkt aan 

uitstekend onderwijs voor onze leerlingen 
• een school met goede faciliteiten voor inclusief 

onderwijs 
• een prettig en professioneel managementteam 

binnen stichting Condor met de missie: "Leren leren 
doen we samen" 

• een salarisinschaling in schaal D12 o.b.v. de CAO PO 

• uitstekende scholings-en/of coaching 
mogelijkheden 

 
 Als directeur maak je onderdeel uit van het Management 

Team van SPO Condor, waaraan 10 basisscholen zijn 
verbonden. Daarin werken we samen om het beste uit 
jezelf, je medewerkers en je leerlingen te halen. 

 
  Interesse: 
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen
 met de heer A. de Jong, directeur-bestuurder.  
 Telefoon: 06 – 15 03 57 47          
    
   Sollicitaties kunt u tot uiterlijk 5 juni 2022 zenden aan: 
  SPO Condor   
 t.a.v. Sollicitatiecommissie Sint Martinus 
   mailadres: sollicitatie@spocondor.nl    
 

 


