
 
 

 
Vacature Intern Begeleider. 
 
Vrijeschool Ridderspoor zoekt per 1 september 2018 een: 

 

Intern Begeleider m/v 0.4 fte 

 

Mogelijk te combineren met lesgevende taken. Als ib-er werk je met een collega ib-er die zich met 

name bezighoudt met het vrije school gedachtengoed binnen het onderwijsaanbod. 

Momenteel volgen wij een strak plan van aanpak dat is opgesteld vanuit een beoordeling van de 

inspectie (onvoldoende) om zo binnen een jaar toe te werken naar een voldoende beoordeling 

waarbij oog blijft voor dat wat de schoolorganisatie en de kinderen in het bijzonder nodig hebben.  

 

Functievereisten 

Wij zoeken een IB-er met een afgeronde post-HBO of master opleiding Intern Begeleider, met een 

ruime ervaring in het onderwijs, kennis van vrijeschoolpedagogie of de bereidheid zich hierin te 

verdiepen.  

Van de IB-er wordt verwacht dat hij/zij vaardig is in de volgende zaken:  

 Iemand die zorgdraagt voor de interne zorgstructuur 

 Kundig is het uitvoeren van beleid 

 Mee kan denken en helpt in de uitvoering van plan van aanpak in verbetertraject  

 Iemand die zelfbewust en daadkrachtig is 

 ervaring heeft als intern begeleider bij voorkeur binnen een vrijeschool  

 Iemand die nauwkeurig, flexibel en zelfstandig kan werken 

 die houdt van samenwerken en kan anticiperen op de vraag van school en ouders 

 die ervaring heeft in het voeren van gesprekken met alle betrokken partijen 

 die leerkrachten kan begeleiden bij het opstellen van groepsplannen, handelingsplannen, 

individuele leerlijnen en aanvragen arrangementen 

 

Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden zijn vanzelfsprekend evenals de 

bereidheid tot verdere ontwikkeling.  

 

 

Werving 

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid.  

Kandidaten kunnen tot en met 26 juni 2018 reageren.  

De sollicitatiecommissie bestaat uit de directeur, 2 leerkrachten en een MR lid.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Lida Berkhout,  

directeur a.i.  

0172 – 44 30 09 

Sollicitaties kunnen worden gericht aan directie@vrijeschool-alphen.nl.   

De directeur is verantwoordelijk voor een zorgvuldig verloop van de sollicitatieprocedure.   
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