
 

 

Vacature Intern begeleider 
 

Hoi, leuk dat je interesse hebt in deze job! Het gaat om een vacature van 1 dag per week. Je krijgt de 

groepen van de middenbouw in je pakket en je werkt samen met twee andere collega’s, zij hebben 

de onderbouw en de bovenbouw onder hun hoede. Het ligt voor de hand om op donderdag te 

werken, dan hebben de andere intern begeleiders ook hun ambulante dag. Als je een dag les wilt 

geven in de middenbouw, dan behoort dat tot de mogelijkheden. 

Ben je een leerkracht met ervaring en ambieer je het intern begeleiderschap? Je krijgt een opleiding 

aangeboden en beide andere intern begeleiders willen je graag inwerken. Als je echt helemaal blanco 

start overwegen we om je met een externe intern begeleider te laten beginnen, zodat je rustig kunt 

groeien in je rol. 

In onze school zijn er twee mogelijkheden. Je kunt starten in L 10 en doorgroeien in L 11. Als je graag 

ook de beleidsmatige kant oppakt en daarbij samenwerkt met andere intern begeleiders ligt L 11 

voor de hand.  

 

Profiel Intern Begeleider 
 

We verwachten van jou dat je: 

• Goed kunt communiceren met collega’s, ouders en externen; 

Integer, invoelend en duidelijk.  

• Leidinggevende capaciteiten hebt; 

Meedenkend over de uitvoering van de visie van de Bethelschool op onderwijs- en 

ondersteuningsbeleid.  

• Een coachende rol op je kunt nemen; 

Met betrekking tot het aansturen van collega’s. 

• Expertise hebt op het gebied van ontwikkeling, gedrag en achtergronden van leerlingen. 

• Ervaring hebt in het lesgeven: 

Bij voorkeur in de middenbouw. 

• Gericht bent op ontwikkeling, zowel op groeps- als op (zorg) leerlingniveau. 

• Effectief gebruik kunt maken van een leerlingvolgsysteem, toetsen kunt analyseren en dit 

kunt vertalen naar concrete plannen en activiteiten;  

Bij voorkeur met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

 

Interesse? 
 

Neem contact op met de directeur, Aart Jan Damsteeg: 0182-617811 of 06-46358618. Een bak koffie 

en even kennismaken met de andere intern begeleiders behoort tot de mogelijkheden! 
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