
 

 
Vacature: Intern begeleider 

IKC De Wieling zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar een  
intern begeleider voor ± 0,4 FTE 
 
WIJ HEBBEN: 

- een betrokken en open team; 

- een veilige en prettige leeromgeving; 

- aandacht voor ieder kind; 

- aandacht voor creativiteit en cultuur; 

- een kleinschalige en laagdrempelige school; 
- een school met een groot buitenterrein en eigen gymzaal. 

 
WIJ ZOEKEN een intern begeleider die:  

- proactief is. Hij/zij ziet en hoort wat goed en minder goed gaat in 
lesgroepen en kan hiernaar handelen; 

- een coachende en begeleidende houding heeft, waarin structuur, 
veiligheid en vertrouwen centraal staan; 

- daadkrachtig en vernieuwend is en collega's kan enthousiasmeren 
en inspireren; 

- open en flexibel is en proactief de samenwerking opzoekt; 

- humor en relativeringsvermogen heeft; 

- in staat is om processen goed te evalueren, bespreekbaar te 
maken en samen met een team te handelen naar verbetering 
(HGW); 

- een sparringpartner van de directeur is en komt tot voorstellen ter 
verbetering van de onderwijskwaliteit en de zorgstructuur;  

- ouderparticipatie hoog in het vaandel heeft staan. 
 

WIJ BIEDEN: 

- ruimte en vertrouwen; 

- een goede zorgstructuur binnen ons IKC; 

- een enthousiast team in een lerende organisatie; 

- een vast dienstverband als je de klik hebt gevonden met ons IKC; 

- overlegmomenten binnen het IB netwerk; 

- de mogelijkheid om meer uren als IB-er te werken binnen onze 
stichting.  

 

Sollicitatiebrieven voorzien van CV dienen vóór 6 juni 2022 ontvangen te 
zijn. U kunt mailen naar: s.beuker@delinge.nl   
In de week van 7 juni 2022 vinden de eerste gesprekken plaats. 
 
Een uitgebreid functieprofiel is op te vragen bij m.meulman@delinge.nl 

   
 

 

 
 

Samen groeien op jouw manier! 
 

Op IKC de Wieling mag ieder kind 
zichzelf zijn. Wij geloven dat ieder kind 
het best leert in een overzichtelijke, 
voorspelbare leeromgeving met vaste 
elementen.  
 
Structuur dus door het hele IKC heen. 
Zo bieden we rust, houvast en ruimte 
aan kinderen met verschillende 
leerstijlen en niveaus. 
Dit is dé basis voor de ontwikkeling van 
ieder kind. 
 
We focussen elke dag op de 
persoonlijke groei van iedere leerling. 
Waar sta je in je ontwikkeling? Wat ga 
je leren? En wat heb je nodig om te 
kunnen groeien? 
 
We dagen onze leerlingen uit om na te 
denken over hun sterke punten en 
leerpunten. 
Daarnaast stimuleren wij kinderen de 
manier te ontdekken waarop zij het 
beste leren. 
Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen 
meer leren als ze dat samen doen met 

kinderen van verschillende niveaus. 
 

Team De Wieling 
 
Informatie kan worden verkregen bij 
de directeur, Shireen Beuker,  
tel. 0481-462172 (school). 
www.basisschooldewieling.nl   
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