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      Basisschool De Goudakker in Gouda zoekt per z.s.m. een: 

 

Intern begeleider m / v 
24 uur per week (0.6 fte) 

 
Wat kenmerkt onze school? 

 De school is volop in beweging waar het gaat om onderwijskundige uitdagingen. 

 De school staat op het punt om een vernieuwende richting in te slaan wat betreft concept. 

 Werken met I-pads is een ontwikkelpunt dit schooljaar. 

 Een betrokken oudergemeenschap. 

 De school wil graag voorop lopen wat betreft ontwikkelingen op het gebied va ICT. 
 
Wat bieden wij? 

 Een gemotiveerd team dat van aanpakken weet en open staat voor verandering en 
vernieuwing. 

 Inschaling salaris: L11 (nieuwe salarisschaal cao po), trede afhankelijk van kennis en ervaring 

 Samenwerking en uitwisseling met collega’s binnen de school en met andere scholen. 
Bovendien hebben we een IB-netwerk binnen onze stichting. 

 Mogelijkheden om je te ontwikkelen, onder meer via onze  eigen opleidingsacademie. 
 
Wat zoeken wij? 
Wij zoeken een intern begeleider met de volgende eigenschappen: 

 Je hebt zowel theoretische als praktisch vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis 
in het vakgebied. 

 Je bent in staat om de zorg in de school te organiseren zodat ieder kind de hulp krijgt die het 
nodig heeft. 

 Je kunt werken vanuit de PDCA- verbetercyclus van het onderwijs- en zorgbeleid. 

 Je kunt processen goed bewaken. 

 Je hebt kennis en vaardigheden met betrekking tot het analyseren van onderwijsprocessen 
en onderwijsresultaten. 

 De rol van coach en begeleider is je op het lijf geschreven. 

 Je kunt leerkrachten begeleiden zodat zij tegemoet kunnen komen aan de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen; grondige kennis met betrekking tot gedrag en 
groepsdynamiek is hierbij noodzakelijk. 

 Gedragsspecialisatie is een pré.  

 Je bent door communicatievaardigheden en inlevingsvermogen een belangrijke schakel 
tussen school, ouders en externe (zorg) partners. 

 Je bezit vaardigheden in het opzetten van plannen en het geven van adviezen. 

 Je bent in het bezit van een diploma intern begeleider (of bereidheid om dit te behalen). 

 Je staat open voor feedback en zelfreflectie is een sterke kant. 
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Lijkt dit de perfecte baan voor jou? Kom op gesprek! 
Pas jij bij dit profiel en heb je zin om bij ons te komen werken? Stuur dan jouw cv met motivatiebrief 
voor 20 november a.s. naar directie.degoudakker@degroeiling.nl 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wilfred Simons, directeur, op 
telefoonnummer 0182-515657. Meer informatie over de Goudakker vind je op: 
www.degoudakker.nl. 
 

 De Goudakker is onderdeel van stichting De Groeiling die met 22 scholen het 

katholiek en interconfessioneel primair onderwijs verzorgt in de gemeentes 

Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen a/d Rijn, 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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