
 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij 

een ervaren Intern Begeleider   
voor 0.5 FTE op de locatie Koers 

 
Omdat één van onze huidige Intern Begeleiders een andere uitdaging aangaat, is De 

Tweemaster op zoek naar een ervaren Intern Begeleider voor de groepen 1 t/m 8 van de 

locatie Koers in het kindcentrum De Optimist.  

 

De Tweemaster heeft een zorgteam bestaande uit 2 Intern Begeleiders, een leesspecialist, 

RT-er,  plusklas- en flexgroepleerkrachten. De IB-ers ondersteunen ieder een eigen locatie 

met ongeveer 20 enthousiaste leerkrachten die 10 of 11 groepen begeleiden. 

Als IB-er van de locatie Koers werk je nauw samen met de IB-er van de locatie Holleblok en 

geef je samen sturing en invulling  aan de zorgstructuur van de school. Op de locatie werk je 

veel samen met de teamleider van de locatie en ook regelmatig met onze partners binnen 

De Optimist. 

 

Waar zijn we naar op zoek? 

We zoeken een IB-er die  

● communicatief sterk is  

● mee kan voelen maar ook door kan pakken waar dat nodig is.  Zowel volgen als 

sturen is belangrijk.  

● leerkrachten kan coachen  

● goed zicht houdt op waar de verantwoordelijkheden liggen, bij de IB-er, de 

leerkracht of anderen 

●  passende zorg voor onze leerlingen organiseert in samenspraak met alle 

betrokkenen. 

Je moet dus goed kunnen organiseren, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en je niet 

te veel laten (af)leiden door de waan van de dag. Daarentegen ben je goed aanspreekbaar 

voor leerkrachten die jouw hulp kunnen gebruiken. 



We vinden het een pré als je de zorgstructuur binnen onze regio kent, weet wat 

bijvoorbeeld Unita of het ZAT voor je kunnen betekenen. Verder zou het mooi zijn als je 

bekend bent met Parnassys, Snappet en Onderbouwd. 

 

We bieden een baan waarin je zelfstandig kunt werken met ruimte om je eigen beslissingen 

te nemen. We willen je een goede start geven en daarom hebben we de andere Intern 

Begeleider het hele eerste schooljaar een extra dag vrijgemaakt om je bij te staan. Zo 

kunnen jullie samen groeien naar een optimale samenwerking. 

 

Ons team bestaat voornamelijk uit parttimers. We vinden het dus belangrijk dat je zowel 

aan het begin als aan het eind van de week werkt. De dinsdag en de donderdag hebben 

onze voorkeur. 

 

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de directeur Rob Hageman via 

telefoonnummer 0613553307. 

Sollicitaties kun je tot 30 mei 2018 sturen naar directie@tweemasterhuizen.nl 

In de week van 4 t/m 8 juni zullen de gesprekken plaatsvinden. 
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