
Basisschool de Schakel in Vinkeveen

Wie zijn wij

De Schakel is een protestants christelijke basisschool in het

prachtige en centraal gelegen dorp Vinkeveen, met ca. 160

leerlingen. De school kent een ‘open’ toelatingsbeleid.

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zoeken wij een

Interne Begeleider

0,5 WTF

Werkdagen in overleg

(indiensttreding op een later moment is bespreekbaar)

De school

De school werkt vanuit het profiel ‘zorg en aandacht’. Met een frisse blik onderzoeken we hoe

we ons onderwijs betekenisvol kunnen laten aansluiten bij de huidige samenleving, actuele

onderwijstrends zoals portfolio’s en natuurlijk met behoud van het goede dat we hebben

opgebouwd, zonder onze identiteit te verliezen. We koersen daarbij richting een Onderwijs Kind

Centrum, dat met ingang van het schooljaar 2022-2023 vanuit een campusmodel gaat starten.

Dit ga je doen

Op onze school ben je Intern Begeleider (IB’er). Vanuit deze rol coördineer je de leerlingenzorg,

initieer je de vergaderingen van het Zorgteam alsmede de Onderwijskundige vergaderingen. Je

houd zicht op de kwaliteit van het onderwijs en kan analytisch werken. Je weet effectief om te

gaan met het leerlingvolgsysteem en de groepsadministratie. Op groeps- en leerlingniveau

ondersteun je de leerkrachten en voer je gezamenlijk gesprekken met ouders/verzorgers. Ook

begeleid je bij het vormgeven van onderwijs dat past en haalbaar is. Je bent gesprekspartner van

de directie en gezamenlijk wordt beleid gevormd en uitgevoerd.

Dit ben jij
De woorden communicatief, reflectief, daadkracht, enthousiast en zelfstandig omschrijven jou.

Samenwerking met diverse disciplines binnen en buiten de school verloopt bij jou uitstekend.

Daarnaast neem jij mee:



● een volledige bevoegdheid als leerkracht basisonderwijs met meerjarige ervaring in

het basisonderwijs;

● Een talent voor het interpreteren van data;

● Het goed kunnen werken met Parnassys, of je hebt de motivatie om je hierin onder te

dompelen;

● Het vermogen om met alle betrokkenen samen tot het beste resultaat te komen;

● Het vermogen om samen met het team aan kwalitatieve schoolontwikkeling te

werken;

● Het enthousiasme om mee te werken aan de implementatie van het Onderwijs Kind

Centrum;

● Het enthousiasme om mee te werken aan de uitbouw van het profiel ‘zorg &

aandacht’;

● Je bent oplossings- en resultaatgericht.

Dit bieden wij

Kennis staat bij de Schakel centraal. Iedere dag opnieuw zetten onze professionals zich in voor

het gezamenlijk doel. De school, zijnde ‘opleidingsschool’ biedt ruimte voor elke professional

met zijn eigen expertise. Dit maakt de werkomgeving dynamisch, leerzaam en uitdagend. Een

werkomgeving waarin jij als professional continue in ontwikkeling bent.

Uitdagend werk verdient natuurlijk ook waardering, daarom bieden wij:

● salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO PO, schaal LC (voorheen L11);

● een school met plezierige, deskundige collega’s gericht op samenwerking in een

multidisciplinair team;

● het werken in een team dat de best mogelijke onderwijsresultaten met de leerlingen

wil behalen;

● een professionele onderwijsleeromgeving waarin talenten benut worden.

Solliciteren?

Voor meer informatie: neem contact op met onze directeur, Marius-Jan Breugem.

directie@schakelvinkeveen.nl of telefoonnummer 06-39774383.

Jouw sollicitatie en CV zien we graag vóór zaterdag 25 juni 2022 tegemoet. Deze kun je

versturen naar directie@schakelvinkeveen.nl

mailto:directie@schakelvinkeveen.nl

