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Wie zoeken wij? 
De kinderen 

Je kunt goed naar de kinderen luisteren. Je bent lief en kan je verplaatsen in de kinderen en weet 

voor de kinderen de rust in de school te bewaren. Verder ben je eerlijk in wat je doet, begripvol, 

behulpzaam, en ook niet te streng. 

 

Het team, de MR en de ouders 

Wegens het vertrek van onze huidige directeur op de Koningin Julianaschool in Heteren zoekt 

Stichting Trivium zo spoedig mogelijk een nieuwe directeur.  

Je bent empathisch, toegankelijk en daadkrachtig. Je bent zichtbaar voor leerlingen, ouders en 

medewerkers. Je bent vaak in en om de school te vinden en weet wat er speelt. Je ziet de collega’s, 

de ouders en kent de kinderen. Ook luister je naar leerkrachten, ouders en kinderen vanuit oprechte 

nieuwsgierigheid en bevordert het meedenken van de leerlingen in de school en binnen de 

groepsvergaderingen.  

Met jouw gedrevenheid weet jij teamleden te stimuleren in hun persoonlijke groei en ontwikkeling. 

Je geeft ze ruimte en vertrouwen. Vanuit een wij-gevoel laat je zien dat jullie samen verantwoordelijk 

zijn voor het onderwijs.  

Je hebt een duidelijke visie, zowel onderwijskundig als ook op het verder ontwikkelen van het team. 

Je beschikt over de bij de functie passende kwaliteiten, waarbij leidinggevende ervaring gewenst is. 

 

Wat vinden wij belangrijk?  
Onderwijs 

De Koningin Julianaschool is gegroeid tot een school met hedendaags en klassikaal onderwijs. Wij 

zorgen voor rust, structuur en persoonlijke aandacht en dat zien we terug in de pedagogische en 

didactische aanpak op maat. Wij zien kinderen! Als directeur ben je onderwijskundig inhoudelijk 

sterk en in staat om vorm en inhoud te geven aan de ingeslagen weg vanuit de onderwijskundige 

visie en missie.  

Onze ontwikkelpunten voor de komende jaren liggen op het gebied van: 

• Autonomie bij leerkrachten en leerlingen  

• Werken aan een professionele leergemeenschap  

• Het bestendigen en borgen van de doorgaande leerlijnen 

Identiteit  

De Koningin Julianaschool is een moderne protestantschristelijke basisschool voor leerlingen van 4 

t/m 13 jaar. Je kunt kleurverschil in geloof duiden en hier waarderend mee omgaan. Op school houd 

je de verhalen levend, maar je kunt deze ook vertalen naar de wereld van nu.  

Doelgericht mét het team  

Ons team bestaat uit zelfstandige, betrokken professionals. Met onderwijsinhoudelijke vraagstukken 

denken wij met elkaar mee en bouwen we steeds verder aan een professionele leergemeenschap om 

samen te zorgen voor beter onderwijs. Onze nieuwe directeur blijft kijken naar de toekomst met een 

heldere onderwijsvisie en is open en transparant. Daarnaast kan hij ons helpen om prioriteiten te 

stellen. 



Wie zijn wij?  
Trivium  

De 14 basisscholen die behoren tot Trivium zijn divers van aard; iedere school mag schitteren in zijn 

eigen omgeving. De scholen van Trivium richten het onderwijs in op de drie cultuurdragers uit ons 

koersplan. Waardenvol, waardevol en kindgericht. Dit doen wij SAMEN en vanuit een constructieve 

dialoog. 

In de bestuursfilosofie vormt de eigen ontwikkeling van de individuele school uitgangspunt van het 

beleid. Waar mogelijk zijn bevoegdheden en (financiële) middelen neergelegd op schoolniveau (bij de 

directie). Samenwerkend op bovenschools niveau wordt als organisatie gezamenlijk beleid gemaakt, 

met als doel kwaliteit van onderwijs te waarborgen en efficiency-voordelen te behalen.  

Koningin Julianaschool  
De Koningin Julianaschool in Heteren, gemeente Overbetuwe, is met 196 leerlingen een van de 

grotere scholen. Ons team bestaat uit 18 collega’s. Het MT is opgebouwd uit de directeur en twee 

bouwcoördinatoren, waarbij de IB’er ook een van de bouwcoördinatoren is. De school is gevestigd in 

Brede School De Vogeltuin, vlakbij het centrum van het dorp. De brede school bestaat uit, 

kinderopvang, een peuterspeelzaal en een andere basisschool; Tuin 17. Ouders van leerlingen nemen 

van oudsher een grote plaats in op school en komen er daarom graag. Wij nemen hen serieus en een 

speerpunt van onze school is daarom een open en heldere communicatie. Ouders weten ook dat wij 

een luisterend oor hebben. Verder zijn zij actief betrokken bij de school. Actief partnerschap is 

daarbij het uitgangspunt. 

Onze school kenmerkt zich door een vaste duidelijke structuur. Hierdoor kunnen we rust waarborgen 

en een taakgerichte werksfeer met veel effectieve leertijd. De instructies zijn interactief en met 

behulp van concrete materialen en coöperatieve werkvormen wordt de lesstof aangeboden en 

verwerkt. Kinderen worden steeds meer betrokken bij de leerdoelen zodat zij intrinsiek gemotiveerd 

raken voor wat zij leren. We hebben in het team zes kernwaarden geformuleerd die de accenten 

leggen voor onze werkwijze:  

• SAMEN 

• RUST 

• KINDGERICHT 

• MODERN CHRISTELIJK 

• KWALITEIT 

• PARTNERSCHAP 

De Koningin Julianaschool werkt vanuit het concept van de Vreedzame school. Zo leren kinderen al 

jong verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en elkaar. Alle leerkrachten zijn vaardig in het 

beïnvloeden van groepsdynamiek vanuit een positief pedagogisch perspectief.  

 

Praktische informatie en procedure  
Als deze vacature jou aanspreekt en jij je in dit profiel herkent, horen wij graag van je. We gaan ervan 

uit dat je als kandidaat beschikt over bij de functie passende kwaliteiten, waarbij (leidinggevende) 

ervaring in het onderwijs gewenst is. In deze procedure zal gelijktijdig intern als extern worden 

geworven. 

 



 

Verdere informatie kan je opvragen bij Margreet van Koppenhagen (bestuurder). Zij is bereikbaar op 

06-30049517 of via margreet.vankoppenhagen@trivium-onderwijs.nl. 

Je (korte) brief en curriculum vitae kun je sturen naar: 
info@trivium-onderwijs.nl 
 
 

21 januari 2023 Plaatsing vacature 

05 februari 2023 Sluitingstermijn respons 

Week 6  Briefselectie 

Week 7 1e gespreksronde 

Week 8 Assessment 

Week 9 2e gespreksronde 

Maart 2023 Arbeidsvoorwaardengesprek 
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