
                                                                               

 

Het bestuur van De Stroming vraagt vanaf januari tot aan de meivakantie voor CNS 
d’Uylenborch in Almkerk een  
 

Intern begeleider 
voor 8,5 uur per week (0,2125 wtf) 

 
De voorkeur gaat uit naar de dinsdag, woensdag of donderdag qua werkdag. Een combinatie 
met de andere vacature voor Intern begeleider op CBS De Regenboog is zeker bespreekbaar.  
 
De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met de 
ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school en de begeleiding van 
leraren.  
 
Een aantal taken die binnen het takenpakket vallen: 

- Het analyseren van zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen om op 
basis daarvan didactische leerlijnen uit te werken; 

- Het adviseren van het MT ten aanzien van de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen; 
- Het vertegenwoordigen van de school in intern en extern overleg over zorgbeleid; 
- Het zorgdragen voor de opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens de 

afspraken in het zorgplan; 
- Het adviseren en ondersteunen van leerkrachten bij de begeleiding van 

(zorg)leerlingen en didactische vragen, onder andere door middel van lesobservaties; 
- Het aanvragen van arrangementen en OPP’s in samenspraak met collega’s. 

 
Wij zijn op zoek naar iemand met HBO-werk en denkniveau en (bij voorkeur met een 
afgeronde) IB-opleiding.            
 
Wie zijn wij? 
d’Uylenborch is een christelijke basisschool gelegen in het hart van Almkerk. De elementen in 
onze naam staan voor kennis, wijsheid, veiligheid en geborgenheid. Onze school is een warm 
nest waarbinnen elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Wij dragen een positief 
christelijke geloofsovertuiging uit waarbij iedereen welkom is.  
 
d’Uylenborch wil een veilig nest voor leerlingen en medewerkers zijn. Dat betekent voor onze 
school: 

 werken vanuit de onderwijsbehoeften van het kind; 
 een Leerwijs klas voor aanvullende ondersteuning; 
 een Denkwijs klas voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong; 
 een open, respectvolle en veilige sfeer waarbinnen kinderen zichzelf kunnen zijn; 
 circa 200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen; 
 een enthousiast team van leerkrachten, intern begeleiders en 

onderwijsassistenten. 
 



Voor inlichtingen: Wendy van Ooijen, directeur. Zij is telefonisch bereikbaar op: 0183 – 
401339 of via onderstaand emailadres. Je schriftelijke sollicitatie met CV en een heldere 
onderbouwing kun je tot 30 september 2020 richten aan de directie van de school via het 
volgende emailadres:  directie@uylenborch.nl  
 
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet, maar bij gelijke geschiktheid krijgen interne 
kandidaten voorrang in de procedure. 
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