
Ben jij die kanjer die ons team 
verder laat groeien? 

 

KC De Regenboog in Dedemsvaart is per 1 april 2022 
of zo snel mogelijk daarna, op zoek naar een 

daadkrachtige 

Directeur Kindcentrum 
voor 40 uur per week,  

die door wil gaan op de ingeslagen weg. Iemand die 
dicht bij de praktijk en het team staat en mensen weet 

te verbinden. Iemand die leiding geeft op een 
motiverende en ondersteunende wijze en het team in 
zijn kracht kan zetten. De voornaamste opdracht voor 
de directeur IKC op De Regenboog is het toewerken 
naar het nieuwe concept; een integraal kindcentrum 
voor kinderen van 0 tot 13 jaar met één pedagogisch-
didactische visie, één team, een doorgaande lijn voor 

alle kinderen en een arrangementenprogramma.  
Dit pad, waar wij de afgelopen jaren aan begonnen 

zijn, voortzetten én samen met het team kijken welke 
stappen wij nog kunnen zetten in de toekomst.  

 
Voor een uitgebreide profielschets en 

functieomschrijving zie www.chronoscholen.nl 
 

Je bent een zichtbare leider, die duidelijk communiceert 
met alle betrokkenen, binnen en buiten de school. Daarnaast 
ben je ambitieus, met een duidelijke visie op IKC.  

Je kunt vanuit een persoonlijke overtuiging op oprechte 
wijze invulling te geven aan de Christelijke identiteit van de 
school. Biedt ruimte voor ieder kind dat wil instromen in de 
kinderopvang. Daarnaast kun je sturing geven aan 
vernieuwingsprocessen (innovatief) en de implementatie en 
de borging van die processen; Je weet een klimaat te 
scheppen waarin leerlingen, ouders en team zich 
gewaardeerd en gemotiveerd voelen. 

Je hebt  
 HBO+ werk- en denkniveau; 
 sterke communicatieve vaardigheden en beheersing van 

de Nederlandse taal; 
 de opleiding tot directeur primair onderwijs  gevolgd of 

bent bereid deze te volgen. 
 

Wij bieden een uitdagende functie in een leuk 
team voor 40 uur per week. Salaris conform de CAO PO, 
schaal D12 (€ 3.459,00 – € 5.527,00 bruto bij een  
40-urige werkweek).  
Dit is een functie met een vast contract. 
 

Ben je enthousiast?  
Stuur dan uiterlijk 11 januari 2022 je sollicitatiebrief 
inclusief cv t.a.v. dhr. B.B. van Loo naar 
r.gommer@chronoscholen.nl  
Voor meer informatie over deze vacature kunt je 
contact opnemen met de heer Bas van Loo via 
telefoonnummer 0523 - 27 28 21. 

 

Wie zijn wij? 
Kindcentrum De Regenboog is onderdeel van de 
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs 
Chrono. De stichting met 14 scholen (waarvan 
één school voor speciaal basisonderwijs) stelt 
zich ten doel het doen geven van Christelijk 
Onderwijs.    
Samen met Stichting Welluswijs hebben we de 
handen ineen geslagen en krachten gebundeld 
om de koppeling tussen opvang en onderwijs nog 
beter te organiseren vanuit een gezamenlijke 
visie waarbij het gezin centraal staat.  
Met deze samenwerkingsovereenkomst wordt 
het mogelijk voor het basisonderwijs en de 
opvang om samen verder te gaan bouwen aan 
gemeenschappelijke voorzieningen waarmee op 
termijn er geen voelbaar verschil meer is tussen 
opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 
jaar. 
Meer informatie over de school, de opvang en de 
beide stichtingen is te vinden op sites:  
- www.deregenboogdedemsvaart.nl  
- www.chronoscholen.nl  
- www.welluswijs.nl 

Planning 
Eerste gespreksronde 
27 januari 2022 
 
Tweede gespreksronde 
2 februari 2022 
 
Een psychologisch onderzoek of assessment kan deel 
uitmaken van de procedure. 


