
 
 

     

Vacature Intern Begeleider middenbouw.  

WTF 0,4 (werkdagen in overleg) 

Ingaande per 1 augustus 2022. 

De Keizerskroon is een katholieke basisschool in Pijnacker. Met een ambitieus en 

divers team geven wij hier onderwijs aan zo’n 570 leerlingen. Wij zien het kind als een 

persoonlijkheid met een eigen karakter en vinden het belangrijk dat een kind zich in 

alle facetten goed ontwikkelt, in de breedste zin van het woord. Wij zijn een IPC-

school, deze manier van werken is voor ons vanzelfsprekend geworden en hier zijn 

we trots op! We bieden vakken in samenhang en op een toekomstgerichte wijze 

aan. We werken met Snappet en het EDI-model en hebben ons de laatste tijd veel 

gericht op het leren zichtbaar maken. Onze leerlingen werken in een uitdagende 

leeromgeving en worden elke dag gestimuleerd in hun zelfstandigheid. Kinderen en 

leerkrachten die leren, beleven en groeien, daar gaan wij voor! 

Jouw werkzaamheden: 

 

✓ In de functie van intern begeleider heb je, in relatie tot onderwijsinhoudelijke 

thema’s, een coachende en begeleidende rol voor leerkrachten en ben je 

verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.  

✓ Je werkt nauw samen met het interne zorgteam, bestaande uit twee intern 

begeleiders (onderbouw en bovenbouw).  

✓ Verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg in drie groepen 3 en drie groepen 4. 

✓ Je zet in op contacten met ouders, met het oog op het versterken van de 

optimale ontwikkeling van de leerling. 

✓ Je bent benaderbaar, bereikbaar en beschikbaar voor de collega’s van de 

jaargroepen waar jij de intern begeleider van bent.  

✓ Je staat je collega’s bij met raad en daad en bent hun steun en toeverlaat.  

✓ Je maakt en houdt de verbinding met de collega’s van jouw jaargroepen 

(leerkrachten en onderwijsassistenten).  

✓ Vanuit die verbinding werk je samen aan het realiseren van de beste passende 

zorg voor de leerlingen. 

Wat wij vragen: 

✓ Je hebt een bevoegdheid voor leerkracht basisonderwijs. 

✓ Bij voorkeur opleiding intern begeleider of de bereidheid deze opleiding te 

volgen. 

✓ Ervaring met het coachen/begeleiden van leerkrachten. 

✓ Kennis van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen het basisonderwijs en het 

toepassen daarvan. 

✓ Je hebt bij voorkeur ervaring in het ib-werk. 

✓ Je kan onderzoekend en planmatig werken. 

✓ Je hebt oog voor zorgleerlingen en ondersteunt leerkrachten. 

✓ Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden naar 

leerlingen/teamleden en ouders. 

✓ Je toont een flexibele, positieve en oplossingsgerichte houding en zoekt 

voortdurend de samenwerking op. 



 
 

Wij bieden: 

✓ een enthousiast en deskundig team. 

✓ een goed ondersteunend intern zorgteam, wat sterk is in samenwerken. 

✓ interne scholings- en begeleidingsmogelijkheden. 

✓ een modern en goed toegerust schoolgebouw. 

✓ een bovenschools IB-netwerk. 

✓ een kleinschalige stichting met korte lijnen. 

✓ Inschaling in L11, volgens cao Primair Onderwijs. 

 

 

Meer weten? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Louise Treffers, Adjunct-directeur, 

op telefoonnummer 06-26598194 of via de mail 

louisetreffers@dekeizerskroonpijnacker.nl 
Algemene informatie vind je op onze website: www.dekeizerskroonpijnacker.nl 

 

Ben jij de collega die wij zoeken? 

Wij nodigen je uit jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 9 mei te  mailen 

naar louisetreffers@dekeizerskroonpijnacker.nl t.a.v. Louise Treffers. 
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