
VACATURE INTERN/EXTERN

Voor CBS De Twine in IJlst zoeken wij zo spoedig mogelijk een

verbindende directeur (0,6/0,7 �e)

De direc�efunc�e
Wij zoeken een directeur die:

* een duidelijke -lange termijn- visie op modern onderwijs hee�, die ook aansluit bij de visie en huidige 
ontwikkeling van De Twine;

* kennis en ervaring hee� met het organiseren en consolideren van een goede samenwerking tussen school, 
ouders en omgeving;

* de meerwaarde ziet in het inze�en van dieren -zoals de therapiehonden op onze school- ten bate van het 
beter func�oneren van leerlingen op sociaal/emo�oneel, maar ook op cogni�ef gebied.

Ook zoeken we iemand die:

* een verbinder is;
* een coachende leiderschapss�jl hanteert;
* oplossingsgericht werkt;
* een open posi�eve houding hee�;
* empathisch vermogen hee�;
* werkt vanuit vertrouwen;
* communica�ef sterk is op verschillende niveaus en daartussen kan schakelen;
* met een zelfstandig team kan werken en daarbij vrijheden en verantwoordelijkheden kan en dur� te geven;
* een klimaat schept waarin -binnen kaders- kinderen, team en ouders zich gewaardeerd en gehoord en gekend

voelen;
* talenten ziet en deze weet te benu�en;
* toegankelijk en transparant is om het team op een hoger plan te �llen;
* digitaal vaardig is;
* gemaakte afspraken goed kan borgen.

De Twine
CBS De Twine is een school in de stad IJlst met ongeveer 135 leerlingen. De leerlingen komen niet alleen uit IJlst 
maar ook uit de dorpen rondom de stad. Door de instroom van nieuwe Nederlanders vormt onze school een 
prachtige afspiegeling van de maatschappij. Het team bestaat uit 18 enthousiaste, vakbekwame collega's en 
vrijwilligers.

Wij zijn een sfeervolle school waar voor iedereen modern christelijk onderwijs geboden wordt. Rust en structuur 
vinden we belangrijk, zodat iedere leerling zich bij ons kan ontwikkelen tot een uniek en zelfstandig persoon. 
Tijdens de lessen wordt er specifiek aandacht besteed aan het ontwikkelen en versterken van de leervoorwaarden 
en het leren in de praktijk. Daarnaast vinden we de ontwikkeling op het gebied van expressie en motoriek erg 
belangrijk. We hebben dan ook teamleden die ons Twinekoor begeleiden, een vakleerkracht gym, we spelen 2 keer 
per jaar een musical en ook worden er per groep presentaties gehouden voor ouders. Sfeer en leren gaan bij ons 
hand in hand!



Palludara: met een open blik kijk je verder! 
CBS De Twine is onderdeel van s�ch�ng Palludara. Palludara verzorgt voor zo'n 2300 kinderen op 15 basisscholen 
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 onderzoekende 
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.cbsdetwine.nl. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat.

De sollicitatiegesprekken vinden (onder klein voorbehoud) plaats op donderdag 13 oktober vanaf 15.30 uur. 
Een eventuele tweede gespreksronde zal plaatsvinden op donderdag 27 oktober vanaf 15.30 uur. 

verbinding eigenaarschap respect




