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Een intern begeleider onderbouw (0,4 wtf) 

 
WELBEVINDEN     BETROKKENHEID    VERANTWOORDELIJKHEID 

 
Oecumenische basisschool Kawama is een school met 245 leerlingen in wijk de Weidevenne 

en werkt vanuit het ervaringsgerichte onderwijsconcept. Dit houdt in dat wij het welbevinden 

en de betrokkenheid van onze leerlingen op de eerste plek zetten, omdat zij van grote 

invloed zijn op het leerproces en de ontwikkeling van onze leerlingen. 

 

De intern begeleider draagt zorg voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het 

ondersteuningsbeleid van de school. Daarnaast ondersteunt de intern begeleider 

leerkrachten in de begeleiding van individuele leerlingen en het groepsproces. De intern 

begeleider werkt nauw samen met de intern begeleider van de bovenbouw. 

 
Wij zoeken een enthousiaste, ambitieuze intern begeleider voor de onderbouw die: 

- Werkt vanuit welbevinden, betrokkenheid en eigenaarschap 

- Beschikt over goede communicatieve en coachende vaardigheden  

- Toetsen ziet als een middel en niet als doel 

- Niet altijd zelf het wiel wil uitvinden, maar ook zijn/haar netwerk benut voor het 

delen van informatie 

- Ervaring heeft met en kennis van de onderbouw 

- Cyclisch en planmatig werkt 

- Een bevoegdheid voor intern begeleider of master Sen heeft  

- Deelneemt aan de netwerken voor IB’ers die er zijn binnen CPOW en het SWV. 

 

Wil je eerst nog telefonische informatie, dan kun je bellen met : 

Annemiek Langedijk, directeur of Nienke Schaatsbergen via telefoonnummer 0299-480684.  

 

Heb je interesse? Mail dan vóór 16 februari je motivatiebrief en cv naar info@kawama.nl.  

We sturen je dan per omgaande een ontvangstbevestiging. De gesprekken vinden plaats in 

de week van 25 februari. 

 

Op www.cpow.nl kunt u meer informatie vinden over de organisatie en op het portal vindt u 

onder vacatures de functieomschrijving met bijbehorende competenties. 

De functie is ingeschaald in schaal L10 of L11 (afhankelijk van werkervaring en 

(IB)opleiding), conform de cao primair onderwijs. In de procedure zal gelijktijdig intern en 

extern worden geworven. Voor externe kandidaten geldt een eerste jaar tijdelijke benoeming 

met uitzicht op vast dienstverband. 
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