Het bestuur van PCPO TriVia zoekt per 1-1-2021 (of zoveel eerder als
mogelijk) voor CNS Herédium in Zijderveld een

CNS Herédium is een school in Zijderveld.
De school is een echte dorpsschool, die
alle leerlingen uit het voedingsgebied
opvangt.
Zijderveld is onderdeel van de gemeente
Vijfheerenlanden.

enthousiaste, ondernemende directeur
(wtf 0,5)
CNS Herédium in Zijderveld is een basisschool met 4 groepen en ongeveer 90
leerlingen.








De school wil graag handelings- en
opbrengstgericht werken om samen met
de kinderen goede resultaten te behalen
op alle gebieden.
Hiervoor beschikt de school over
moderne methoden en personeel dat
bereid is om van en met elkaar te leren.
De zorgstructuur is gericht op zorg voor
die kinderen die behoefte hebben aan
extra ondersteuning en/of uitdaging.








Wij bieden je:
Een uitdagende en inspirerende functie waarbij rekening gehouden
wordt met jouw competenties.
Veel aandacht voor zorg en kwaliteitsverbetering.
Aandacht voor de toepassing van ICT in de dagelijkse
onderwijspraktijk.
Enthousiaste kinderen, gemotiveerde collega’s en betrokken
ouders.
Een professionele ondersteuning vanuit het bestuurskantoor.
Een collegiaal, maandelijks bijeenkomend, Breed Directie Overleg.
Een passend salaris conform het functiehuis van TriVia en een
volwaardig pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij gaan graag met je in gesprek als je:
Bewust kiest voor het protestants-christelijk onderwijs en hierover
uitnodigend in gesprek kan gaan met alle geledingen binnen en
buiten onze school.
Meelevend en actief betrokken bent bij een protestants-christelijke
kerkelijke gemeenschap.
Aantoonbare kwaliteiten hebt op het gebied van onderwijskundig
leidinggeven binnen een basisschool vanuit een heldere visie.
Een onderzoekende houding hebt met oog voor
onderwijsvernieuwing.
Een teamspeler bent die verantwoordelijkheid durft te nemen en te
delen, goed kan motiveren, organiseren en communiceren.
De opleiding Schoolleider Primair Onderwijs wil volgen of met
succes hebt afgerond.

CNS Herédium maakt deel uit van de
Vereniging voor protestants-christelijk
primair onderwijs TriVia. Het doel van
TriVia is om werkzaam te zijn tot
oprichting en instandhouding van
protestants-christelijke basisscholen in de
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de
Lopikerwaard.

Nadere informatie
Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met mevr. J.
Korevaar, lid College van Bestuur van TriVia. Tel. 0183-609440. Informatie
over onze organisatie kun je vinden op de websites van de vereniging
http://www.pcpo-trivia.nl en van de school https://www.cnsheredium.nl/.

TriVia vormt het bevoegd gezag voor 16
basisscholen, waar ongeveer 300
personeelsleden werkzaam zijn. Binnen
onze scholen wordt onderwijs verzorgd
voor ongeveer 2500 kinderen.

Een sollicitatiebrief met curriculum vitae en opgave van referenties kun je
uiterlijk 1 oktober 2020 per mail versturen naar: Bestuur PCPO TriVia, t.a.v.
mevr. J. Korevaar, lid-cvb@pcpo-trivia.nl. De procedure wordt gevolgd
conform de sollicitatiecode van de cao-PO en kan afgesloten worden met een
assessment.

