
      
  
Intern Begeleider (24 uur per week)  
 
Voor onze katholieke basisschool De Kinderbrug, één van de vijf scholen van de SSBA, zijn wij per 1 
januari 2022 op zoek naar een ervaren en enthousiaste Intern Begeleider. Het betreft een vacature 
voor drie dagen per week.  
 
De Kinderbrug is gevestigd in Rijpwetering en telt 180 leerlingen verdeeld over 8 groepen. 
In de ontwikkeling naar het Kindcentrum Rijpwetering neemt de Intern Begeleider een belangrijke rol 
in bij de samenwerking vanuit het al gerealiseerde interne zorgteam Opvang en Onderwijs. 
 
 
Functieomschrijving 
 
Als intern begeleider ben je de spil van het zorgbeleid binnen de school, met hart voor het 
basisonderwijs en de leerlingen en verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering hiervan in 
de organisatie. De soms complexe onderwijsbehoeften van leerlingen weet je samen met alle 
betrokkenen te vertalen naar een passende aanpak. Je werkt hierin nauw samen met de interne 
collega’s en de directie, stemt af met ouders en onderhoudt contacten met externe partners en 
organisaties. Je hebt ervaring met het analyseren van de prestaties en ontwikkeling van leerlingen in 
het leerlingvolgsysteem. Je bent in staat om gesprekken in goede banen te leiden en vanuit een 
brede vakkennis adviezen te geven.  
 
 
Functie-eisen: 

• Je bent een ervaren, gediplomeerd IB-er of bereid een opleiding te volgen; 
• Je bent in staat om samen met het team de visie van de school vorm te geven; 
• Je toont een proactieve en onderzoekende houding; 
• Je bent een collega die wanneer het nodig is een voortrekkersrol inneemt, maar bij voorkeur 

het team stimuleert en coacht kansen te pakken en met elkaar te groeien; 
• Je bent in staat om externe contacten in te zetten; 
• Je hebt kennis van opbrengst- en handelingsgericht werken en kunt dit goed plaatsen binnen 

de zorgstructuur; 
• Je beschikt over pedagogische en didactische kennis en gebruikt deze om naar de eigen 

organisatie te kijken en het team te stimuleren in onderwijsontwikkeling; 
• Je bent vaardig in het analyseren van gegevens; 
• Je bent sociaal en communicatief vaardig en in staat om overzicht te houden op de 

processen. 

 



 
 
Wat bieden wij: 

• De kans om je talenten en ervaring in te zetten voor de ontwikkeling van de leerlingen, het 
team en de onderwijskwaliteit; 

• Een ondernemend en betrokken team; 
• Een prettige werkomgeving waarin ruimte is voor je persoonlijke ontwikkeling; 
• Een professionele organisatie; 
• Werkdagen kunnen in overleg bepaald worden. 

 
  
Voor meer informatie over onze school: 
Kijk op  Homepage - De Kinderbrug (ssba.net)  
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Marja van Dijk, directeur De Kinderbrug.  
Telefoonnummer 071-5018421 
 
Past jouw passie en ambitie bij dit functieprofiel? 
Stuur dan voor 15 december 2021 je motivatie met CV naar nancyvandermeer@ssba.net. 
 
 


