
 
 

 
 

Vacature 
 

Basisschool De Ridderhof 
 

zoekt zo snel mogelijk een 
 

Intern begeleider bovenbouw (groep 6, 7 en 8) 
(wtf 0,4-0,6) 

 
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan nu naar de vacature van IB’er op De Ridderhof. 
 
Functieomschrijving 
Je werkt samen met je collega IB’ers van de onderbouw en middenbouw aan ondersteuning en 
begeleiding van team en leerlingen. Daarnaast werk je aan de kwaliteitsverbetering van ons 
onderwijs. Als lid van het MT geef je coachend en faciliterend vanuit je expertise leiding aan de 
collega’s van de bovenbouw. Je denkt organisatorisch mee en weet de vertaalslag te maken naar de 
ondersteunings- en leervragen van de leerlingen. Je bent creatief in het bedenken van handige en 
praktische oplossingen en je bent een zelfbewuste persoonlijkheid die wil blijven leren. 
 
Wat wij zoeken 

● Je beschikt over een diploma voor IB of bent bereid deze op korte termijn te behalen 
● Een andere passende achtergrond zoals orthopedagoog kan tot de mogelijkheden behoren 
● Je hebt kennis van HGW, OGW en het werken met ontwikkelingsperspectieven 
● Kennis over PO-VO en een specialisatie op het gebied van rekenonderwijs zijn een pré 

(eventueel is deze functie te combineren met de rol van rekencoördinator) 
● Je bent in staat om onderwijsinhoudelijk boven de stof te staan en je weet dat de rol van IB 

vooral een coachend karakter heeft 
● Je hebt actuele kennis van ontwikkelings- en leerstoornissen 
● Je bent daadkrachtig, een echte teamspeler en je staat stevig in je schoenen 
● Je bent communicatief sterk 

 
Wat wij bieden 

● (in totaal) 550 enthousiaste en betrokken leerlingen 
● Collega’s die professioneel samenwerken, open staan voor feedback en willen leren 
● Een school met een basis die staat en die nog volop in beweging is 
● Samenwerking met twee ervaren collega IB’ers in het ondersteuningsteam 
● Ruime opleidingsmogelijkheden 
● Samenwerking met twee bouwcoördinatoren, een adjunct-directeur en directeur binnen het 

MT 
● En samenwerking met een enthousiast zelfstandig bovenbouw-team en specialisten 
● Een aanstelling in schaal L11 

 
Voor deze functie wordt een Benoemingsadviescommissie geformeerd. De BAC adviseert de 
schooldirecteur over de geschiktheid van de kandidaten. Na het gesprek met de BAC zal de 
voorgedragen kandidaat een benoemingsgesprek met schooldirecteur Emile Vermeulen hebben. 
 
Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met adjunct-directeur Jelle Weeda: 06-
45256504. We ontvangen je brief en cv graag zo spoedig mogelijk via j.weeda@deridderhof.net  
 
De Ridderhof maakt deel uit van Stichting PCOU Willibrord. Binnen de organisatie wordt gewerkt met 
goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden voor alle personeelsleden (met een eigen 
academie en leernetwerken). 
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