
 

 
Voor de Paschalisschool zijn we per volgend schooljaar (2019-2020) op zoek naar een  
 

Gedragsspecialist voor 0,5-1,0 WTF  
 
De Paschalisschool is gelegen in Wijchen-Noord, op een prachtig sportpark, gehuisvest in het 
multifunctionele gebouw de Suikerberg. Onze school telt ongeveer 370 leerlingen, verdeeld over 15 
groepen. We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. 

Ons team is open en leergierig en werkt professioneel samen aan het versterken, verdiepen en 
verbreden van het onderwijs. Vorig schooljaar zijn we gestart met het traject Leren zichtbaar maken, 
ontwikkeld door professor J. Hattie, waarbij de impact van de leerkracht op het leren van de leerling 
centraal staat.  

In groep 1-2 werken we met onderbouwd. We laten kinderen spelenderwijs leren door 
handelingsgericht te werken. 

Onze pedagogische huisstijl stoelt op grondbeginselen van De Vreedzame School en hebben wij hoog 
in ons vaandel staan. Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, ontwikkeling, kwaliteit en plezier. 

De Paschalisschool 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: 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. 

Gedragsspecialist op de Paschalisschool 

De gedragsspecialist steekt, naast haar lesgevende taken en bijbehorende activiteiten, veel energie in 
het begeleiden en adviseren van collega’s omtrent groepsdynamiek. Het gaat er daarbij om dat de 
gedragsspecialist ingezet wordt om schoolbreed de lijn uit te zetten ter bevordering van positief 
gedrag. Je wordt gekoppeld aan de intern begeleider en komt in een team van enthousiaste 
collega’s. 

 

 

 



 

 

We zijn op zoek naar iemand die 

• Collega’s adviseert op het gebied van groepsgedrag gerelateerde interactie: het gaat hierbij 
niet om de individuele begeleiding van leerlingen; 

• Planmatig handelen stimuleert en reflecteert op het eigen handelen in het omgaan met 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de groep en/of school;   

• Bijdraagt aan deskundigheidsbevordering van het team;  
• Een bijdrage aan teamleren;  
• Met het team en/of de directeur te realiseren doelen formuleert ten aanzien van een 

eenduidige aanpak van gedrag in de school;  
• De voor het specialisme vereiste bekwaamheden op peil houdt en deze zo nodig uitbreidt; 
• Aantoonbaar kan maken dat hij/zij in staat is om bovengenoemde taken uit te voeren. 

Daarnaast heb je 

• HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen en masterclasses, dan wel HBO-
masters; 

• Een opleiding tot gedragsspecialist of een vergelijkbare opleiding waarbij de nadruk ligt op 
groepsdynamiek of ben je bereid deze op korte termijn te gaan volgen. 

Wij bieden jou 

• Een leuke baan in een enthousiast team; 
• Coaching en ondersteuning intern en veel ontwikkelmogelijkheden; 
• Een contract voor 0,5-1,0 WTF (20-40 uur) voor onbepaalde tijd; 
• Een beloning conform cao PO, inschaling in L11, afhankelijk van opleiding en ervaring. 

Interesse? 

Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Mail dan vóór 4 april je sollicitatie met CV naar Lieke van 
de Ven, directeur Paschalisschool, lieke.vande.ven@kansenkleur.nl. Voor meer informatie over deze 
functie kun je contact opnemen met Lieke van de Ven, directeur, of Luciënne van Summeren, intern 
begeleider, op telefoonnummer 024-3661209. 

De gesprekken vinden plaats in de week van 8 april. Verzoek om hier rekening mee te houden. De 
vacature wordt alleen intern uitgezet.  
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