
 

 

 

Basisschool ’t Carillon in Gouda zoekt per 29-10-2018 een:  

 

Intern Begeleider m/v 

16 uur (0,4 fte), werkdagen maandag en donderdag  

 

Wij zoeken iemand, die: 

 met enthousiasme en betrokkenheid leiding geeft aan het team op het gebied van 

zorg en leerlingbegeleiding; 

 door sterke communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen een belangrijke 

schakel vormt tussen school, ouders en externe (zorg)partners; 

 de school vertegenwoordigt in verschillende overlegorganen zowel binnen als buiten 

De Groeiling; 

 de coördinatie voert bij toetsing en onderzoek, als ook de administratie verzorgt rond 

het zorgbeleid;  

 kennis en kunde kan afstemmen op en overdragen aan het team; 

 in ‘t bezit is van een onderwijsbevoegdheid en een diploma intern begeleider (of 

bereid is dit te behalen); 

 vakinhoudelijk op de hoogte is en blijft; 

 bij voorkeur ervaring heeft met het werken met Snappet en het werken met eigen 

leerlijnen (of bereid is dit te gaan leren); 

 een coachende en begeleidende houding heeft naar leerkrachten toe; 

 open staat voor feedback en zelfreflectie kan toepassen. 

 

 

De IB’er die wij zoeken zal zich m.n. bezig houden met de leerlingenzorg voor de 

bovenbouwgroepen (5 t/m 8). Hierbij werk je samen met de IB’er van de onderbouw. 

Je maakt onderdeel uit van het managementteam van ’t Carillon. Hierin zitten de directeur, 

de IB’ers  en drie bouwcoördinatoren.  

 

  



Wij bieden: 

- een sterke schoolorganisatie met een enthousiast en gemotiveerd team; 

- ondersteuning vanuit ervaring; 

- een benoeming bij De Groeiling. In eerste instantie zal de benoeming plaatsvinden 

voor de periode van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband; 

- inschaling salaris: L 11 (nieuwe salarisschaal cao-po per 01-09-2018), trede 

afhankelijk van kennis en ervaring.  

Interesse? 

Voor nadere informatie over deze taak kun je contact opnemen met Bastiaan Top, directeur 
van basisschool ‘t Carillon, via 0182- 524818 of directie.carillon@degroeiling.nl. 
Je kunt je reactie met curriculum vitae tot uiterlijk  25 september 2018 richten aan: Bastiaan 
Top,   directie.carillon@degroeiling.nl 
 
Basisschool ‘t Carillon is een katholieke basisschool in de wijk Goverwelle in Gouda. Op onze 
school wordt regulier, klassikaal onderwijs gegeven op een katholieke grondslag. Hierbij 
willen wij graag zo goed mogelijk aansluiten bij het individuele ontwikkelingsniveau van 
kinderen. Wij hechten er veel waarde aan een veilige en beschermende school te zijn, waar 
kinderen met plezier naartoe komen. Daarom investeren wij bewust in een persoonlijke 
aanpak en in een betrokken relatie tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Het voeren van 
kindgesprekken speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

 

 ‘t Carillon maakt deel uit van De Groeiling die met 22 scholen het katholiek en 
interconfessioneel primair onderwijs verzorgt in de gemeentes Gouda, 
Bodegraven-Reeuwijk, Alphen, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas en 
Oudewater. Met bijna 500 medewerkers geven wij onderwijs aan ruim 4.800 
leerlingen. Kijk op www.degroeiling.nl voor onze andere vacatures. 
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