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Stichting Fluvium openbaar onderwijs zoekt voor openbare basisschool Het Palet in Opheusden een
daadkrachtige

directeur (0,6 fte)

Wat bieden wij?
Als directeur bij Stichting Fluvium ben je integraal verantwoordelijk voor deze school in de NederBetuwe, waarbij je de ruimte krijgt om met je team prioriteiten, de missie en visie van de school en
specifieke doelen te stellen die passen bij de missie van de stichting. Hierin ligt dus veel autonomie voor
jou en je team. Je werkt niet alleen intensief samen met het team van de school, maar bent samen met
een mooie club directeuren lid van het directieteam van Fluvium. Samen met dit directieteam, het
College van Bestuur en een klein aantal stafmedewerkers ben je verantwoordelijk voor en draag je bij
aan het stichtingsbeleid. Je wordt onderdeel van een stichting vol ambitie om kwalitatief, innovatief,
opbrengst gericht en gevarieerd onderwijs in de Betuwe te bewerkstelligen.
Het betreft een functie voor wtf 0,6 met een inschaling in D12 van de CAO PO. Rekening houdend met
opzegtermijnen streven we ernaar dat de nieuwe directeur uiterlijk 1 december 2022 in dienst kan
treden.

Wie zijn wij?
Het Palet is een openbare basisschool waar elk kind welkom is. Hiermee zijn wij niet alleen een
afspiegeling van de multiculturele maatschappij maar willen wij onze kinderen ook maatschappelijk
bewustzijn en betrokkenheid tot deze maatschappij bijbrengen. Wij zorgen bij onze kinderen voor een zo
groot mogelijke schat aan kennis en vaardigheden en leggen de basis tot respect voor elkaar en de
omgeving, zodat ze straks goed in de maatschappij kunnen participeren. Daarom streven wij ernaar om
kinderen te leren op een vreedzame manier conflicten op te lossen en hebben wij aandacht voor normen
en waarden. Wij werken met de methode De Vreedzame School. Ook vergroten wij hierdoor op school
een veilige leeromgeving waar de kinderen leren met en door elkaar én waar er ruimte is voor optimale
individuele ontplooiing.
Ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid dragen bij tot resultaatgericht leren,
zowel op sociaal emotioneel- als cognitief niveau. Het team van leerkrachten ondersteunt hen daarbij. Zij
zorgen in een uitdagende leeromgeving voor kwalitatief goed onderwijs, afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de kinderen. Denken in oplossingen en een open houding vinden wij daarbij zeer
belangrijk. Omgaan met verschillen komt tot uiting in een gedegen zorgstructuur. Professionalisering
van het team is hiervoor de basis.
De betrokkenheid van ouders is onmisbaar. We zien ouders als partners die meedenken over hun
kinderen, samen met het team en alle betrokkenen. We willen dat Het Palet een belangrijke basis legt in
het leven van onze kinderen, zodat zij er optimale leerresultaten behalen, er met plezier heen gaan én er
ook met plezier op terugkijken!

Wat vragen wij van onze nieuwe directeur?

Je onderschrijft de visie van de school en bent in staat om deze verder te concretiseren en te
implementeren, gericht op de behoeften van de school en haar doelgroep. Dit doe je op een
daadkrachtige, zakelijke, maar ook empathische manier. Je durft knopen door te hakken en, waar nodig,
veranderingen door te voeren. Je staat hierbij open voor input van anderen, je bent open en duidelijk in
je communicatie en je komt je afspraken na.
Er staat nu een gemotiveerd, betrokken en daadkrachtig team dat er 100 procent voor wil gaan.
Medewerkers willen graag (van elkaar) leren en in een omgeving werken waar iedereen open en
transparant communiceert. Als directeur zorg je voor een veilige omgeving waarin geleerd en
geprobeerd kan worden. Je ziet de kwaliteiten binnen het team, geeft ruimte en verantwoordelijkheid
maar verwacht ook eigenaarschap. Je zorgt voor een prettige werksfeer waarbinnen ook ruimte is voor
teambuilding en plezier.
Onze school is met haar diverse leerlingpopulatie een mooie afspiegeling van de maatschappij. Je bent
actief gericht op samenwerking met organisaties en instellingen uit de buurt die zich op de
maatschappelijke ontwikkeling van het dorp richten. Er gebeurt veel in het dorp en op school. Je zet door
als het tegenzit en weet ook in onverwachte en lastige situaties je functie te vervullen. Je kunt snel
schakelen, niet alleen in je rol als directeur, maar ook in houding en communicatie met team, ouders,
leerlingen en externe partijen zoals zorgpartners. Je bent een flexibele en creatieve oplosser.
Het is van belang dat je als directeur van Het Palet kennis hebt van het sturen op een brede
onderwijskwaliteit en overzicht te houden op de opbrengsten en voortgang. Je brengt inzicht, overzicht
en verdieping waar we met elkaar heen gaan. Met het team herijk je waar nodig om te blijven werken aan
hoge ambities en je bent regelmatig in de klas te vinden. Dit alles vraagt om analytisch vermogen, visie en
toekomstgerichtheid. Doorlopend doet het ook een beroep op jouw vermogen om te inspireren en met je
enthousiasme anderen mee te nemen.

Stichting Fluvium
Het Palet in Opheusden maakt deel uit van Fluvium Openbaar Onderwijs. Een stichting vol ambitie om
goed, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd onderwijs te bieden in een leerzame en inspirerende
omgeving. De negentien scholen van Fluvium verzorgen openbaar onderwijs in de Betuwe voor zo’n
2.100 leerlingen. Net als de andere achttien scholen van de stichting, krijgt de school in Opheusden veel
ruimte. Bijvoorbeeld de ruimte om, in aansluiting op de koers van de stichting die is vastgelegd in het
Fluvium Kompas, een eigen missie en eigen doelen te formuleren.

Praktische informatie en procedure
Ben jij onze nieuwe directeur? Wij gaan graag met je in gesprek! De eerste gespreksronde is op maandag
19 september (eind van de middag/avond) en de eventuele tweede gespreksronde is op maandag 26
september gereserveerd (einde middag/avond).
Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600.
Een ontwikkelassessment kan mogelijk deel uitmaken van de procedure.
We zien uw reactie graag uiterlijk 11 september 2022 tegemoet.

