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zoekt per 1-1-2020 
 

Een directeur  

voor De Trimaran, 

een oecumenische basisschool in Edam. 
WTF 0.8 - 1.0  

 
De Trimaran is een school waar leren en ontwikkelen centraal staat, in een voor kinderen en personeel 
plezierige, veilige en uitdagende leeromgeving. De Trimaran is een trotse school en biedt kinderen alle ruimte 
om zich te ontwikkelen, zowel cognitief, creatief, sportief als sociaal-emotioneel.  
Niet voor niks is het motto “Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind”  
 
De Trimaran maakt deel uit van stichting CPOW. Deze stichting is verantwoordelijk voor 15 basisscholen in 
Purmerend, Edam, Ilpendam, Landsmeer, Marken en Monnickendam. De school heeft momenteel ongeveer 
350 leerlingen verdeeld over 14 groepen. 
 
We zoeken een directeur die: 

• Een warme, persoonlijke benadering heeft, waarbij empathisch vermogen, een open houding, humor 
en relativeringsvermogen belangrijk zijn. Bovendien is de directeur  benaderbaar en een zichtbaar 
boegbeeld voor de kinderen, de ouders en het team; 

• De oecumenische grondslag van de school respecteert en die ook uitdraagt; 

• Een coachende, opbouwende en motiverende stijl van leiding geven heeft én die voortborduurt vanuit 
de huidige basis aan de verdere ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs, afgestemd op de 
behoefte van het team; 

• Een brede ervaring heeft binnen het onderwijs;  

• Uitgaat van gedeeld leiderschap; 

• Actief participeert met externe partners waar de school mee samenwerkt; 

• Bekendheid met onze administratieprogramma’s zoals: Parnassys, Dyade, Tredin, Driessen en het 
LOVS van Cito. 
 

Praktische informatie en procedure: 
Voor informatie over de school verwijzen we naar onze website https://www.trimaran.nl/ . 
Op www.cpow.nl kunt u meer informatie vinden over de organisatie en vindt u onder vacatures de 
functieomschrijving met bijbehorende competenties. De functie is ingeschaald in schaal DB, conform de CAO 
Primair Onderwijs. 
 
Wij gaan ervan uit dat u als kandidaat beschikt over bij de functie passende kwaliteiten, lesbevoegdheid hebt 
binnen het primair onderwijs en de opleiding tot schoolleider heeft afgerond. Een assessment kan deel 
uitmaken van de procedure. 
 
Heeft u interesse? 
Mail dan voor 2-6-2019 uw brief en CV naar werken@cpow.nl . 
 
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 18 juni vanaf 17:15 uur op het bestuurskantoor van CPOW, 

Wielingenstraat 111, 1441 ZN Purmerend. De tweede gespreksronde zal plaatsvinden op woensdag 26 juni vanaf 

14:15 uur op De Trimaran, Stellingmolen 21, 1135, KA Edam. Voor meer informatie over deze vacature kunt u 

contact opnemen met de heer Hakkers (vertrekkend directeur) via 06-30959511. 
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