
 

 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is een stichting voor katholiek, openbaar, bijzonder neutraal 
en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de 
plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 
basisscholen tezamen tellen ongeveer 3200 leerlingen. De stichting heeft een eenhoofdig College van 
Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de 
aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij leveren een actieve 
bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting.  
 
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar 
eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de 
stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting 
Kans & Kleur zijn: Kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open. 
 
Voor de Trinoom zijn we op zoek naar een Specialist EDI vanaf 1 augustus 2023.   

Specialist EDI jaarklasstroom - LC 
(24 tot 32 uur per week) 

 
Dit is een interne vacature voor medewerkers binnen Kans & Kleur. Je gaat  

onderdeel uitmaken van de vaste formatie binnen het team; 
 

De Trinoom is een grote dynamische school met 32 groepen en ruim 800 leerlingen, waarbinnen 
Montessori en jaarklas onderwijs verzorgd wordt met als missiestatement “samen wat kan, apart wat 
moet”. De Trinoom heeft zijn onderwijs en opbrengsten goed op orde. Het managementteam van de 
Trinoom bestaat uit de directeur en twee teamleiders en wordt ondersteund door twee intern 
begeleiders. 
 
Het werken op de Trinoom vraagt om een flexibele en professionele houding. Je beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden, hebt overtuigingskracht en bent in staat verantwoordelijkheid te 
nemen. 
 
De Trinoom werkt met specialisten op verschillende vakgebieden. Samen met het team, de intern 
begeleider, de stuurgroep en de teamleider draag je verantwoordelijkheid voor het EDI traject. Je 
bent aangesteld als groepsleerkracht en vanuit het taakbeleid wordt je gefaciliteerd voor je 
werkzaamheden. 
 
Wij zijn op zoek naar iemand die: 

• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
• Kennis heeft van EDI; 
• Vanuit groepsbezoeken en gesprekken EDI borgt en waar nodig adviseert 
• Nieuwsgierig is en open in het leven staat;  
• Initiatief durft te nemen; 



• Onderzoekend is en beschikt over improviserend vermogen; 
• Een groot reflectief vermogen en open lerende houding heeft; 
• Humor heeft; 
• Ambitieus en vernieuwend is; 
• Positief denkt in kansen en oplossingen. 

 
Daarnaast heb je: 

• Een PABO-, ALPO- of PWPO-diploma; 
• Een relevante opleiding; 
• Een masteropleiding of de bereidheid om deze te gaan volgen.  
 
Wij bieden jou: 

• Een enthousiast, professioneel team;  
• Ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng; 
• Begeleiding en ondersteuning; 
• Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op vast (voor externe kandidaten) voor 0,6 tot 

0,8 WTF (24 - 32 uur);  
• Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;  
• Salaris conform cao PO: inschaling in LC, afhankelijk van opleiding en ervaring.  
 
Interesse? 

Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Reageren kan tot en met woensdag 1 maart 2023. Je 
motivatie en CV kun je e-mailen naar Hans Velvis, directeur van de Trinoom, 
hans.velvis@kansenkleur.nl. 
 
Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Hans Velvis, via het genoemde emailadres of telefonisch 
op 024-6456608. Voor een eerste indruk van onze scholen kun je de website van de Trinoom 
raadplegen: www.trinoom.nl  
 
De sollicitatiegesprekken staan vóór 15 maart 2023 (week 11) gepland. De vacature wordt eerst 
intern uitgezet. Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding. 
 
Referenties kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. We geven er de voorkeur aan dit door 
een warme overdracht tussen huidig directeur naar ontvangend directeur uit te vragen, waarbij jij als 
nieuwe collega aanwezig bent en mede de vorm en inhoud van het gesprek bepaalt. 

 

 

mailto:hans.velvis@kansenkleur.nl
http://www.trinoom.nl/

