
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Profielschets directeur Jan Jaspers 

 

Basisschool Jan Jaspers 

 

Jan Jaspers is een veilige plek voor onze leerlingen om te groeien. Zowel leerlingen als 

medewerkers mogen uniek zijn en worden gezien. Wij kenmerken ons door onze open 

christelijke identiteit, door onze kanjerlessen en ons vroeg vreemdetalenonderwijs.  

 

Open christelijk 

De Jan Jaspers is een open christelijke basisschool. Het christelijk geloof is uitgangspunt 

voor ons denken en handelen. We vertellen Bijbelverhalen en vieren de christelijke 

feesten met elkaar. Op onze school zijn alle kinderen en ouders welkom, ongeacht 

geloof, cultuur of herkomst.  

 

Veilig 

Op school krijgen de kinderen ‘Kanjerlessen.’ Deze lessen zijn erop gericht om kinderen 

handvatten te geven in diverse sociale situaties. Om de pedagogische relatie te 

versterken, voert de leerkracht kindgesprekken.  

 

Groen 

Op ons groene schoolplein kunnen kinderen spelenderwijs leren, ontdekken, 

samenwerken en grenzen verkennen. 

 

Uitdagend 

Op de Jan Jaspers werken we met een beredeneerd lesstof aanbod. We willen de 

leerlingen daarmee uitdagen, motiveren en stimuleren. We doen dit onder andere door 

thematisch werken, hoekenwerk en onderzoekend leren. 

 

Engels 

Bijzonder aan onze school is ook dat we al enige jaren VVTO (Vroeg 

Vreemdetalenonderwijs) school zijn. 

 

De organisatie 

 

Stichting Cambium 

 

Stichting Cambium verzorgt onderwijs op zeven christelijke basisscholen. Deze bevinden 

zich in de plaatsen Heerde, Veessen, Hattem en Wezep en bieden onderwijs aan 

ongeveer 1500 leerlingen. Binnen deze scholen werken ongeveer 150 medewerkers, in 

verschillende functies en verantwoordelijkheden. 

 

Cambium is een christelijke onderwijsorganisatie en we voelen ons vanuit Gods liefde 

verantwoordelijk voor de opdracht waartoe wij gesteld zijn: het verzorgen van goed 

onderwijs en een goede begeleiding van de aan ons toevertrouwde leerlingen. Wij 

geloven daarbij dat ieder mens van waarde is en veel talenten heeft ontvangen. Wij zien 

onszelf als wereldburgers; wij mogen van betekenis zijn in deze wereld en zijn 

verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Dit is wat wij onze leerlingen willen laten 

ontdekken en ervaren. 



Stichting Cambium: onderwijs waar we voor staan. 

 

 

De functie 

 

De vacature ontstaat doordat de interim directeur afscheid gaat nemen van de Jan 

Jaspers.  

 

Dit vragen we van je: 

- jij bent open, empathisch en transparant. 

- jij bent een coachend leider. Je herkent kwaliteiten in mensen en weet deze te 

benutten. 

- Jij  staat tussen ons team en voor de school. 

- jij bent zichtbaar en benaderbaar voor leerlingen, medewerkers, ouders en 

externen. 

- jij bent daadkrachtig en weet prioriteiten te stellen. 

- jij bent procesgericht en besluitvaardig wanneer nodig. 

- jij motiveert en begeleidt het team bij de ontwikkelingen die wij al met elkaar 

vorm aan het geven zijn. 

- jij vindt communicatie essentieel en zorgt voor samenhang tussen alle 

verschillende zaken die spelen op en rond de school. 

- jij bent een directeur met onderwijs- en leiderschapservaring én hebt opleiding tot 

schoolleider gevolgd of bent bereid deze te volgen. 

- jij onderschrijft de identiteit van onze school en kunt deze uitdragen. 

- als lid van het directieteam van Stichting Cambium onderschrijf jij de grondslag 

en het doel van de organisatie én bouw jij mee aan de ambitie en ontwikkeling 

van de Stichting. 

 

Wij bieden je een werkomgeving waarin je kunt rekenen op… 

- een betrokken, hardwerkend en gezellig team. 

- een gedreven en samenwerkend managementteam. 

- een warme overdracht en goede begeleiding door de huidige interim directeur. 

- een professionele samenwerking binnen het directieteam van Stichting Cambium 

 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 

We bieden je een plek voor 0.6 fte.  

De arbeidsvoorwaarden van de CAO Primair Onderwijs zijn van toepassing. Het bruto 

jaarsalaris is gebaseerd op schaal D12. 

 

Een assessment maakt onderdeel uit van deze procedure. 

 

 


