
             
    
Voor de Trinoom zijn wij op zoek naar een 
 

Intern begeleider (0,6 – 1,0 WTF) 
 
De Trinoom is een grote dynamische school met op dit moment 33 groepen en 800 leerlingen 
waarbinnen Montessori en jaargroep onderwijs verzorgd wordt met als missiestatement “samen wat 
kan, apart wat moet”. De Trinoom heeft zijn onderwijs goed op orde. Het werken op de Trinoom 
vereist een flexibele en professionele houding. De Trinoom zoekt i.v.m. vertrek van één van haar 
intern begeleiders, een enthousiaste en deskundige intern begeleider. 
 
De Trinoom 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 missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: elk 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.  
 
Intern begeleider op de Trinoom 
Samen met de andere intern begeleider draag je verantwoordelijkheid voor de zorg, het 
onderwijskundig beleid en de begeleiding van leerkrachten. 
In overleg met je collega intern begeleider en de schoolleiding wordt verdere afstemming gezocht 
voor invulling van werkzaamheden.  
 
We zijn op zoek naar iemand die 

 Nieuwsgierig is en open in het leven staat; 

 Een proactieve houding heeft en durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen; 

 De onderwijsbehoeften van de leerlingen goed in kaart kan brengen; 

 Op de hoogte is van actuele ontwikkelingen in zorg en onderwijs en die hierin kan sparren 
met directeur, teamleiders en collega intern begeleiders; 

 Doortastend is in bereiken van doelen en plannen; 

 In staat is om leerkrachten te laten reflecteren op hun eigen handelen; 

 Goed data analyseert, adviezen geeft en afspraken monitort; 

 Direct communiceert en mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheden; 

 Actief meewerkt aan de doorgaande schoolontwikkeling; 
 
 
 
 
 
 
 



Daarnaast heb je  

 Affiniteit met Montessori en jaarklas onderwijs; 

 Coachvaardigheden; 

 Denkniveau hbo+; 

 Een relevante opleiding 

 Een masteropleiding gericht op zorg of je bent bereid om een masteropleiding in deze 
richting te volgen. 

 
Wij bieden jou 

 Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op vast (voor externe kandidaten) voor 0,6 tot 
1,0 WTF (24 - 40 uur); 

 Als interne kandidaat een contract voor onbepaalde tijd; 

 Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden; 

 Salaris conform cao PO: inschaling in L11, afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 
Interesse? 
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Reageren kan tot en met vrijdag 1 maart a.s. Je motivatie 
met CV kun je mailen naar Hans Velvis, directeur van de Trinoom: hans.velvis@kansenkleur.nl. Voor 
inhoudelijke vragen over de functie kun je ook dit emailadres gebruiken.  
 
De gesprekken vinden plaats in week 11: van maandag 11 maart tot en met donderdag 14 maart 
2019. Graag hier rekening mee houden. Aan de gesprekken nemen deel: een vertegenwoordiger van 
de MR, intern begeleider, teamleider, collega-directeur en directeur.  
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang in het proces. Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij 
indiensttreding. 
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