
  

 

 

 

  

 

 

‘Samen leren in een veilige uitdagende omgeving’ 

Vacature: L11 leerkracht zorg en begeleiden (Intern begeleider) 

 

Samenwerkingsschool Het Zuiderpad is een nieuwe school, gehuisvest in de gebouwen van de 

voormalige Boskriek en ’t Palet in Wijchen. Per 1 augustus 2018 zijn we gefuseerd en met ons nieuwe 

team gestart om vorm te geven aan onze nieuwe missie en visie die wij in het afgelopen anderhalf 

jaar met elkaar hebben ontwikkeld. 

Vanuit onze kernwaarden hebben wij onze gewaagde doelen en huisstijl bepaald en de stip op de 

horizon zichtbaar gemaakt. 

Onze kerndoelen zijn: 

 Zelfverantwoordelijkheid 

 Zorg en veiligheid 

 Betrokkenheid 

 Erkende ongelijkheid 

 Samen 

Hieruit volgen een aantal van onze gewaagde, ambitieuze doelen: 

 Interactie met de buitenwereld en intensief samen werken met externe partners 

 Een eigentijds curriculum, waarin samenhang (systeemdenken), boeiend, betekenisvol en 21e 

eeuwse vaardigheden in toenemende mate centraal moeten gaan staan. Credo is ‘leren om 

te leven’ 

 Zelfverantwoordelijkheid en samenwerken zijn van groeiend belang in onze huidige 

samenleving. Ook op het Zuiderpad zullen deze vaardigheden steeds meer centraal komen te 

staan als basis voor het te verwezenlijken curriculum 

 Binnen passend onderwijs hebben wij hoge verwachtingen en doelen en werken wij 

opbrengst- en handelingsgericht 

 Als team zijn wij samen verantwoordelijk voor de hele school en zijn wij voortdurend bezig 

ons te ontwikkelen 

 

 



 
Het Zuiderpad  is onderdeel van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is een stichting voor 

katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente 

Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente 

Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, 

Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 basisscholen tellen ongeveer 3400 leerlingen. De stichting heeft een 

eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal 

verantwoordelijk voor de aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij 

leveren een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting.  

De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elke kind zijn eigen kans en iedere school haar 

eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de 

stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting 

Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.  

Wat ga je doen? 

Door doorstroom van één van onze intern begeleiders zijn wij op zoek naar een enthousiaste interne 

begeleider voor de omvang van 0,8 FTE (32 uur). Het huidige schooljaar werk je nog samen met een 

collega, die per 1 augustus 2019 met pensioen gaat.  Daarna draag je de verantwoordelijkheid voor 

de interne begeleiding in zijn geheel. De focus is dit schooljaar op de onderbouw gericht. Heb jij 

expertise in werken met het jonge kind? Dan zijn wij op zoek naar jou.  

Als intern begeleider maak je deel uit van het managementteam. Dit managementteam bestaat uit 

de directeur, teamleider en de intern begeleider(s). Je denkt mee bij beleidsonderwerp en bent 

mede verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Daarnaast begeleid en coach je het team bij het 

vormgeven van onze doelen volgens onze missie en visie. 

We zoeken iemand die 

 Durf en daadkracht heeft 

 Initiatief neemt in het team en in het management 

 Zelfverantwoordelijk is 

 Samen kan werken 

 Kan afstemmen op de teamleden, rekening houdend met de specifieke uitdagingen waarvoor 

teamleden staan 

 Teamleden kan motiveren en stimuleren 

 Goed overzicht kan houden en scherp kan analyseren 

 Kritisch en ondernemend, laat zich laat horen, graag meedenkt en –praat en goed luistert 

Heb jij daarnaast 

 Een afgeronde post-HBO- of Masteropleiding, die aansluit op de functie en dit profiel (of je 

bent deze aan het volgen) 

 Ervaring als intern begeleider of assistent intern begeleider 

 Kennis en ervaring met coachen en begeleiden 

 

 

 



 

Wij bieden jou 

 Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden 

 Een beloning conform CAO PO, inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring 

 Voor externe kandidaten geldt een jaarcontract met uitzicht op een vast contract  

Heb je interesse of vragen?   

Voor meer Informatie kun je contact opnemen met Ton van den Broek, directeur van het Zuiderpad, 

op telefoonnummer 0638381187. Je kunt je sollicitatiebrief met CV vóór 5 november mailen naar 

ton.vanden.broek@kansenkleur.nl.  De gesprekken vinden plaats in de week erna.  

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 

kandidaten voorrang in het proces. Het overleggen van een VOG is verplicht bij indiensttreding. 


