
 
 
 
De Boomgaard is een school met 630 leerlingen die er voor alle kinderen in de wijk 
wil zijn. We hebben een tweekoppige directie en een team van drie ib-ers.  
De Boomgaard is een Vreedzame School. Onze speerpunten zijn verrijking en 
leesbegeleiding. We hebben een team met 3 P’s; plezier, passie en professionaliteit! 
 
Daarnaast heeft de school ook een visie en ambitie opgesteld met het hele team: 
  
“In 2023 kan een leerling verantwoordelijkheid nemen in het eigen leerproces en 
gedrag. De leerling heeft de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn, waarbij 
de leerkracht coacht. De leerling heeft zicht op de doelen die behaald moeten 
worden. Er is ruimte voor eigen keuzemogelijkheden en talenten. In 2023 is de 
onderwijsorganisatie gericht op intrinsieke motivatie met aandacht voor de inhoud en 
het proces. Leerlingen kunnen meer groep doorbrekend en vakoverstijgend werken 
vanuit eigenaarschap en ondernemerschap. Hierbij hebben leerlingen eigen inbreng 
en keuze op werkvorm en werkplek. ” 
 
Door middel van de teamovereenkomst werken wij samen aan het bereiken van dit 
doel. 
 
We zoeken per 1 maart 2022 voor de groepen 6,7 en 8 een intern begeleider 
(0,65 fte) die: 
 

•  Het hoofd koel houdt in enerverende tijden, motiverend en flexibel is 
•  De visie ademt en deze kan helpen vormgeven vanuit eigenaarschap van het   

team 
•  Helpt vasthouden waar we goed in zijn; gedifferentieerd lesgeven op   

meerdere niveaus 
•  De hele leerling kan zien en samen met leerling, ouders en leerkracht zoekt   

naar wat nodig is 
• Tijdens het werk leerkrachten ondersteunt in het verder groeien en leren en 

openstaat om zelf ook te leren 
• Goede communicatieve vaardigheden heeft voor een gedifferentieerde 

ouderpopulatie 
• Een aandeel levert en vormgeeft aan het beleid als onderdeel van het MT 
• Over een diploma ib beschikt of bereid is deze op korte termijn te behalen. 

 
  
Past dit bij wie je bent? Dan voeren we graag een verdiepend gesprek met jou. 

Reacties kun je sturen naar Elke Braam (directeur): e.braam@deboomgaard.nl  

mailto:e.braam@deboomgaard.nl


Deze ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 21 januari 2022, de gesprekken zullen 

plaats vinden in de week van 24 januari. 


