
  

Ben jij de Intern begeleider die wij zoeken?  

   
Basisschool De Regenboog Tuindorp zoekt per direct een   

Ervaren Intern begeleider (1 Fte)  
  

Wie zijn wij? 
Basisschool de Regenboog is een dynamische school verdeeld over twee locaties in 
Tuindorp, Utrecht met ongeveer 350 leerlingen.  
 

Het persoonlijke profiel:   
Je bent communicatief vaardig en weet ieder mens op zijn/haar waarde te schatten en te 
stimuleren tot een positieve bijdrage aan het team en de school. Je wekt vertrouwen, bent 
positief ingesteld, flexibel en weet mensen op verschillende gebieden te inspireren. 
Daarnaast heb je geduld en humor en kun je tegen een stootje.   
  
Wat verwachten we verder:   
Als Intern Begeleider ligt je primaire taak bij de kwaliteit van het onderwijs en de zorg om de 
kinderen op de Regenboog. Je bent deskundig op onderwijsinhoudelijk gebied en hebt veel 

ervaring in het onderwijs en in de rol als Intern Begeleider. Je bent op de hoogte van 
nieuwe onderwijsontwikkelingen, hebt ervaring met handelingsgericht werken en 
hebt bij voorkeur een IB‐netwerk in Utrecht. Je houdt ervan om initiatief te nemen en 
stapsgewijs verbeteringen door te voeren in kwaliteit van onderwijs en zorg. 
Daarnaast ben je een coach die optrekt met verschillende teamleden, maar ook één 
die weet hoe je collegiale consultatie kan bevorderen.  

Wat wij zoeken is: 
Een ervaren Intern Begeleider met sterke mondelinge als schriftelijke vaardigheden en die 
denkt in termen van gedeelde ondersteuning voor het kind en specialist is op het gebied van 
leer- en gedragsproblemen.  
 
Wat wij bieden:  
We bieden een werkomgeving die in beweging is en die staat voor goed onderwijs. Je wordt 
ingewerkt en begeleid. We faciliteren een werkomgeving waarbij werkplezier van 
medewerkers belangrijk gevonden wordt. In eerste instantie een jaarcontract en bij goed 
functioneren wordt dit omgezet naar een vaste aanstelling. Een salaris wat passend is bij 
jouw kennis en ervaring, conform de CAO PO. Kijk voor meer informatie over onze school op 
www.onzeregenboog.nl. 
 
  
Sollicitatieprocedure   
Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Myriam Rijks / Janine Ziemerink, 
directie van de Regenboog (M: 06-48512339, J:06-81407964, directie@onzeregenboog.nl). 
De vacature wordt zowel intern PCOU als extern uitgezet. We zien je sollicitatiebrief graag 
tegemoet voor 6 november 2022.  
De 1e gespreksronde zal plaatsvinden op 17 november in de middag.  
Meer informatie over onze school is te vinden op www.onzeregenboog.nl  

http://www.onzeregenboog.nl/

