
VACATURE INTERN/EXTERN
Voor De Earste Trimen in Nijland zoeken wij zo spoedig mogelijk een

verbindende directeur (0,6 �e)
die met zijn of haar open en posi�eve houding en duidelijke visie ons team versterkt.

De direc�efunc�e

S�ch�ng Palladura is per direct op zoek naar een directeur voor De Earste Trimen.

CBS De Earste Trimen zoekt een directeur die ons team wil versterken!

De Earste Trimen zoekt een directeur die:
* meegaat op de ingeslagen weg betreffende de onderwijskundige ontwikkelingen;
* kennis hee� van onderwijsvernieuwingen en die dit samen met het team vormgee�;
* een onderwijskundige en pedagogische achtergrond hee�;
* het IKC verder gestalte wil geven en hierbij ini�a�ef neemt;
* het talentonderwijs wil helpen en door ontwikkelen;
* de verbinding tussen de dorpen en school ondersteunt;
* een teamplayer en een verbinder is;
* sterke en communica�eve eigenschappen/ vaardigheden hee� (open, duidelijk, concreet) zowel intern als extern;
* empathisch is en werkt vanuit vertrouwen;
* die gemaakte afspraken goed kan borgen;
* met een zelfstandig team kan werken en daarbij vrijheden en verantwoordelijkheden kan en dur� te geven;
* ziet wat kinderen, team en ouders nodig hebben;
* een klimaat schept waarin – binnen kaders- kinderen, team en ouders zich gewaardeerd, gehoord en gekend

voelen;
* een open en posi�eve houding hee� waarbij humor belangrijk is.

De Earste Trimen
De Earste Trimen is een Christelijke basisschool in het dorp Nijland direct aan de A7. Het is een dorpsschool met een 
fijne en posi�eve sfeer. Het dorp Nijland ligt tussen Sneek en Bolsward en hee� een ac�ef en levendig verenigingsleven 
dat ingebed is in de schoolse ac�viteiten. De school wordt bezocht door ongeveer 85 kinderen verdeeld over vier 
combina�egroepen. De kinderen komen uit Nijland, Folsgare en directe omgeving rondom het dorp. 

De Earste Trimen werkt met een hecht en gedreven team bestaande uit elf enthousiaste personeelsleden: een 
directeur, een intern begeleider, zeven leerkrachten en twee onderwijsassistenten. Onze visie luidt: 
‘vertrouwen in de kracht van het kind’. Samen met ouder(s)/verzorger(s) gaat het team uit van de kracht van ieder 
kind en zorgt ervoor dat kinderen zich thuis en veilig voelen. Iedereen mag er zijn, op zijn of haar eigen manier. De 
kinderen leren rekening te houden met elkaar en onderlinge verschillen te respecteren. Dit doen wij d.m.v. het 
leerlin-genpanel waarin wij 1 op 1 gesprekken met de kinderen voeren.  

Naast de kernvakken maken wij ook gebruik van talentencircuits. Binnen het talentonderwijs wordt duidelijk dat ieder 
kind een eigen talent hee�. De kinderen leren samenwerken en voor elkaar te zorgen, maar ook kri�sch na te denken 
en zelfstandig taken aan te pakken. De Earste Trimen wil ieder kind meegeven: een stevige basis om zelfstandig, 
verantwoordelijk en liefdevol in de wereld te staan.



Palludara: met een open blik kijk je verder! 
CBS De Earste Trimen is onderdeel van s�ch�ng Palludara. Palludara verzorgt voor zo'n 2300 kinderen op 15 basis-
scholen christelijk primair onderwijs in Sneek en omgeving. Verbinding, eigenaarschap en respect zijn kernwaarden 
die als rode draad door onze organisa�e lopen. Wij s�muleren bij onze medewerkers een professionele en onderzoe-
kende houding, waarbij talentonwikkeling en oog voor diversiteit centraal staat. Op onze scholen werken ongeveer 
280 medewerkers. Onze slogan luidt “Met een open blik kijk je verder!” We dagen onze teams om daar hun eigen 
invulling aan te geven.  

Het managemen�eam bestaat uit de directeur-bestuurder en alle schooldirecteuren. 
Samen met de stafmedewerkers geven zij uitvoering aan het beleid van Palludara. 

Solliciteren

Graag ontvangen wij uiterlijk 30 september jouw mo�va�e en CV per email: info@palludara.nl, 
t.a.v. de heer J.J. Fortuin. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor meer informa�e kun je 
telefonisch contact opnemen met de heer Joop Fortuin, bestuurder, tel. (0515) 53 18 26. Ook kun je kijken op de 
website van de school: www.earstetrimen.nl. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne 
kandidaat.

De sollicitatiegesprekken vinden (onder klein voorbehoud) plaats op woensdag 12 oktober vanaf 14.30 uur. 
Een eventuele tweede gespreksronde zal plaatsvinden op dinsdag 25 oktober vanaf 15.30 uur. 

verbinding eigenaarschap respect


