
 
 

 
 

HERVORMDE 
SCHOOLVERENIGING 

TE NIJKERK 
 

De Hervormde Schoolvereniging te 
Nijkerk heeft 6 scholen onder haar 
beheer. Op deze scholen ontvangen 
ongeveer 1400  leerlingen onderwijs en 
zijn ruim 140 personeelsleden 
werkzaam. Het beleid is gericht op 
welzijn en ontwikkeling. 
De vereniging heeft als grondslag Gods 
Woord, opgevat in de zin van de Drie 
Formulieren van Enigheid. 
 
Wij vragen personeelsleden die uit 
overtuiging kiezen voor christelijk 
onderwijs en inhoud kunnen geven aan 
de identiteit van de school. 
Ze zijn meelevend in een kerkelijke 
gemeente op gereformeerde  
grondslag. 
Ze gaan voor kwalitatief goed 
onderwijs en werken enthousiast aan 
een veilig pedagogisch klimaat in de 
school en aan goede opbrengsten. 
Kortom ze herkennen zich in de drie V’s 
van de HSN: 
 
                Vakmanschap 
                Verantwoordelijkheid 
                Vertrouwen 
 

Meer weten? Bel de algemeen 
directeur, Jan Blonk, tel. 033- 
2470317 (kantoor) of 06-
10551619. 
 
Reageren tot 25 maart 2019 naar 
directie@hsn-scholen.nl  
 

 

Directeur op een HSN-school? 
Pas jij bij onze V’s? 
 

Kijk op www.hsn-scholen.nl 
 

 
 
ICHTHUSSCHOOL 
Niet voor school, maar voor het leven leren wij 
(Seneca) 

 
- Een hechte gemeenschap van kinderen, 

leerkrachten en ouders, die zich kenmerkt door 
onderlinge betrokkenheid op alle niveaus. 

- Met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang 
- 150 kinderen en 20 collega’s 
- Onderwijsconcept in ontwikkeling; thematisch 

werken waarbij kinderen hun eigen 
onderzoeksvragen stellen 

- WTF: ca. 0,7 in schaal DB 
 

 
Functieprofiel: 
 
Onze nieuwe directeur  
 

• Is gedreven vanuit het Evangelie 

• Is open en communicatief vaardig 

• Biedt veiligheid; kan luisteren, merkt signalen op 

• Straalt positiviteit uit, denkt in mogelijkheden 

• Wil vernieuwend werken en het onderwijsconcept 
van de school uitbouwen 

• Heeft oog voor talenten om zich heen en stimuleert 
het team om samen te groeien 

• Durft krachtig leiding te geven én de leiding uit 
handen te geven  

• Heeft een academisch denkniveau 

• Zet zich naast het werk op school ook in voor de 
vereniging 

• Zet zijn talenten in binnen het directieoverleg 
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