
 
 

De Linge staat voor kwaliteit en voor ‘samen’ 
Samen leren met onderliggende verschillen 

 

Zoekt voor twee van haar prachtscholen die beiden werken volgens het Dalton concept 

 met ingang van 1 januari 2022  een intern begeleider  

0.6 FTE voor IKC Het Drieluik en 0.4 FTE voor De Borgwal  

 (een combinatie van de functies behoort tot de mogelijkheden) 

 

1. De scholen 

 

 

 

 

 

Het Drieluik is een IKC in Huissen met kinderopvang, een peutergroep, een BSO(VSO en NSO) en een 

basisschool met op dit moment 6 groepen, waaronder combinatiegroepen. IKC Het Drieluik werkt 

volgens het Daltonprincipe. Ongeveer 25 medewerkers verzorgen de opvang en het onderwijs. 

IKC Het Drieluik staat voor een overzichtelijke leeromgeving. De kinderen ontwikkelen zich volgens 

een duidelijke IKC-aanpak. Dat geeft rust en duidelijkheid. Vanaf de dag dat ze binnenkomen tot het 

moment dat ze ons IKC verlaten. Daarnaast staan we voor een uitdagende leeromgeving. Vanaf dag 

één groeien de kinderen hier in hun zelfstandigheid en hun gevoel voor verantwoordelijkheid. Ze 

ontdekken wie ze zijn. Ze denken zelf na over waar ze staan en wat ze gaan leren. En snappen steeds 

beter waarom ze iets leren. Daar hoort natuurlijk doelgericht werken aan een taak bij. En zelf leren 

plannen. Kinderen van ons IKC durven hun eigen keuzes te maken. 

Op ons IKC werken we veel samen. Daar leren onze kinderen veel van, maar het gaat ons nog meer 

om het gevoel van ‘we doen het samen’. We zien ons IKC als een echte leergemeenschap. Een plek 

waar iedereen van en met elkaar leert. 

 



 

 

Leef met je eigen talent, want iedereen is mooi als je bent wie je bent! 

Daltonbasisschool De Borgwal in Bemmel telt op dit moment 8 groepen die onderwijs krijgen van 23 

medewerkers. Bij De Borgwal stemmen wij het leren af op de behoeftes en kwaliteiten van ieder 

kind. Hierbij werken we vanuit de dalton kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, 

verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit & doelmatigheid en borging. We hebben vertrouwen in 

ieder kind en willen dit door onze aanpak ook uitstralen. 

Wij zijn bijzonder trots op het feit wij voor de derde keer het predicaat Excellente School hebben 

ontvangen! Ruim 7000 basisscholen in Nederland en maar 64 Excellent. Hier zijn wij er één van, een 

groot compliment dan ook voor de leerlingen, ouders en collega’s van De Borgwal! 

‘Het imago van De Borgwal is zeer positief. De school blijft groeien. Alle voorwaarden voor een 

voortgaande gunstige schoolontwikkeling zijn aanwezig: de kwaliteit van het onderwijs, het 

schoolklimaat en de innovatieve instelling van het team.’ 

2. De Stichting  

De werkzaamheden worden verricht binnen Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. 
Kinderopvang en Primair Onderwijs maken deel uit van De Linge. Stichting De Linge is een 
organisatie met 7 integrale kindcentra, 1 basisschool en 1 school voor speciaal (basis)onderwijs. De 
stichting telt ruim 2300 kinderen en ongeveer 200 personeelsleden.  
De Linge staat voor kwaliteit, ambitie en resultaatgerichtheid. De werknemers van De Linge zijn 
betrokken, ontwikkelings gezind, opbrengstgericht, zelfkritisch en kwaliteitsbewust. Binnen stichting 
De Linge worden kinderen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Kansen zien en pakken! Dit 
doen we niet alleen, maar samen met ouders, verzorgers en partners in onze omgeving. 
 

3. Vacature  

IKC Het Drieluik zoekt een intern begeleider voor 0.6 FTE, per 1 januari 2022. Daltonbasisschool De 
Borgwal zoekt een intern begeleider voor 0,4 per 1 januari 2022. Combineren is mogelijk, je kunt ook 
naar één van beide functies solliciteren. De dienstverbanden kunnen ook eerder dan 1 januari 2022 
ingaan. 
 

4. Functieomschrijving  

Als intern begeleider ben je primair verantwoordelijk voor het zorgbeleid van de school. De volgende 
werkzaamheden voer je hiervoor onder andere uit: 

 Het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij hun primaire onderwijstaken; 

 Het doorontwikkelen van de zorgstructuur tot een stevige, herkenbare structuur; 

 Het monitoren en verder ontwikkelen van de onderwijskwaliteit van de school; 

 Het adviseren van de directie over de professionalisering van het team en van de individuele 
medewerkers in relatie tot onderwijsontwikkelingen zoals beschreven in het jaarplan; 

 Het voorstellen en opstellen van verbeterplannen op gebied van onderwijs en zorg, op basis 
van analyses op leerling-, groeps-, en schoolniveau; 



 Het samen met de leerkrachten analyseren van de toetsresultaten en vervolgens de 
ingezette ondersteuningsstructuur monitoren en bijstellen; 

 Het coördineren van aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen naar het speciaal 
(basis)onderwijs; 

 Het adviseren van leerkrachten en ouders over (extra) ondersteunings- mogelijkheden voor 
leerlingen op basis van observaties, analyses en of aanvullend onderzoek.  
 

5. Functie-eisen  

De intern begeleiders van onze scholen beschikken over: 

 Een academisch werk- en denkniveau en heeft bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare 
functie binnen het onderwijs; 

 Een afgeronde opleiding intern begeleider of een andere relevante opleiding; 

 Kennis van de laatste ontwikkelingen omtrent zorgbeleid, waaronder passend onderwijs; 

 Kennis van leerstof, leerlijnen en onderwijsbehoeften; 

 Ervaring binnen het daltononderwijs is gewenst. 
 

6. Persoonlijke eigenschappen  

De intern begeleider beschikt over de volgende competenties en vaardigheden en: 

 is stimulerend, enthousiasmerend en inspirerend; 

 is kritisch, behoudt het overzicht en kan (waar nodig) relativeren; 

 is communicatief vaardig, in zowel persoonlijke contacten als in beleidsdocumenten; 

 beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen; 

 beschikt over zowel empathisch als sturend vermogen; 

 beschikt over adviserend en coachend vermogen; 

 werkt resultaatgericht zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen; 

 denkt en handelt strategisch en is analytisch sterk. 
 

7. Het aanbod 

De scholen bieden de intern begeleider:   

 een uitdagende functie in een dynamische omgeving; 

 een school en team met een heldere koers voor ogen; 

 medewerkers, leerlingen en ouders met hoge verwachtingen;  

 een plek waar kennis, ervaring en ambitie kan worden ingezet; 

 een salaris dat past bij wat je kunt en laat zien, conform de CAO PO;  

 een vast dienstverband als je de klik hebt gevonden met onze school. 
 

8. Praktische informatie en procedure  

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief uiterlijk 18 

oktober 2021. Je kunt mailen naar Margrethe Meulman via m.meulman@delinge.nl. 

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde gesprekken in de week van 1 november 2021. 

Kandidaten die voor de tweede ronde gesprekken worden uitgenodigd voeren in de week van 8 

november een gesprek. De gesprekken vinden plaats in de namiddag of in de avond. Een assessment 

kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Christine van Mullem Dalton Basisschool De Borgwal 0481-450184 

Hans Niehot van Dalton IKC Het Drieluik 026-3253196 


