
          Vacature voor ‘reislustige’ intern begeleider 
met een flinke koffer vol 

didactische en pedagogische kennis 
 

0,6 WFT  

Plaats van bestemming 
Basisschool Wingerd is een dorpsschool in Bergharen. De school heeft ca. 120 leerlingen 
verdeeld over 2 clusters. Een bovenbouwcluster van groep 5 t/m 8 en een 
onderbouwcluster groep 1 t/m 4. Leerkrachten werken nauw samen binnen de clusters 
en voelen zich dan ook samen verantwoordelijk voor alle leerlingen. Wingerd is een school 
in ontwikkeling, zo lopen we onder leiding van experts, een EDI traject om de 
instructiekwaliteit en de betrokkenheid van leerlingen te verhogen met als stip aan de 
horizon: onderwijs op maat met ruimte voor ontwikkeling van individuele talenten van 
leerlingen! Dit alles stoelt op een goede zorgstructuur en een nauwe samenwerking 

tussen intern begeleider, leerkrachten, ouders en schoolondersteuner waarbij het kind 
altijd centraal staat. De intern begeleider vertolkt hierin afwisselend de rol van reisleider 
dan wel reisbegeleider. 
 
 
Basisschool Wingerd is onderdeel van de 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.  
 

 

Reisplan Onze visie 
 Aansluiten bij de beleving, de ervaringen en behoeftes van 

kinderen. 
 Kinderen laten leren vanuit verwondering. 
 Kinderen de kans geven om ontdekkingen te doen en 

onderzoekend bezig te zijn. 
 Kinderen een gevoel van autonomie geven en hen regie en 

verantwoordelijkheid geven over het eigen leren. 
 Kinderen van elkaar laten leren. 
 Een veilig een positief groeps-en schoolklimaat creëren waar 

kinderen mogen zijn wie ze zijn. 
 Kinderen van deze tijd laten zijn met aandacht voor 21ste 

eeuwse vaardigheden. 
 

 

 
 
‘Ik blijf mezelf, wij groeien 
samen’ 

 

   
Reisgenoten Wij zoeken een intern begeleider die in het bezit is van de volgende 

kwaliteiten en vaardigheden 
 Staan voor een sterk pedagogisch klimaat 
 Samenwerking met collega’s en ouders zien als een grote plus 
 Beschikt over een groot reflecterend vermogen en open 

lerende houding 
 Positieve instelling en denken in kansen en oplossingen 
 Een warm hart naar kinderen en ouders 

 



 Communicatief vaardig en kunt afstemmen op verschillen 
 Overzicht kunnen houden op de interne en externe 

zorgstructuur 
 Natuurlijk leiderschap 
 Beschikken over een groot observerend vermogen 
 Sterk in het aansturen van processen en het bewaken hiervan. 
 
Daarnaast heb je 
 Affiniteit met en kennis van didactiek 
 Aantoonbaar HBO+ werk + denkniveau en een relevante 

opleiding heeft gevolgd 
   
Inbegrepen   Beloning conform COA PO, inschaling in L11, afhankelijk van 

ervaring en opleiding 
 Voor externe kandidaten een contract voor bepaalde tijd  

(1 jaar) met uitzicht op vast voor 0,6 WTF (24 uur) 
 Een prikkelende omgeving met mogelijkheden voor groei 
 Werken binnen een bestuur dat kwaliteit en werkplezier 

stimuleert 

 Begeleiding gedurende inwerkperiode door interim intern 
begeleider 

 Prachtig licht schoolgebouw met mogelijkheden voor de 
toekomst. 
 

 

   
Inchecken  Wingerd, Bergharen, dorpsschool met ambitie. 

 Contact: Eva Janssen, locatieleider 
 E-mail: eva.jansssen@kansenkleur.nl 
 Tel: 0487 531488 
 Reageren mogelijk tot en met dinsdag 4 juni 2019 
 Gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 12 juni en 

mogelijk een 2e gesprek op woensdag 19 juni. 
 Interne passagiers hebben bij gelijke geschiktheid voorrang op 

externe passagiers 
 VOG-document verplicht bij deelname aan de reis. 
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