
 

 

VACATURE: Intern begeleider voor De Wingerd en De Zaaier (0,8 fte) 

 
PCBO Voorst zoekt voor CBS De Wingerd in Twello en CBS De Zaaier in Teuge een 

enthousiaste en flexibele IB’er die het als uitdaging ziet op twee verschillende scholen 

IB’er te zijn. Voor De Wingerd zal de inzet 0,5 fte zijn en CBS De Zaaier 0,3 fte. 

 
Op beide scholen vorm je met de directeuren een tandem. Deze wordt, in het kader van gespreid 

leiderschap, aangevuld met specialisten binnen de school. Samen met de directeuren leid je de 

onderwijskundige ontwikkelingen om te komen tot een beredeneerd, gedifferentieerd lesaanbod. 

 

Je analyseert planmatig en maakt met de leerkrachten, 

leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten afspraken 

over gerichte interventies op groeps- en/of leerling niveau. Je 

coacht hen bij de uitvoering hiervan en bewaakt de gemaakte 

afspraken. Je maakt deel uit van het netwerk van Intern 

Begeleiders bij PCBO Voorst voor overleg en scholing. 

 

De Wingerd en De Zaaier zijn open en moderne christelijke 

basisscholen waar vertrouwen in eigen kunnen en 

verbinding met de omgeving en elkaar centraal staat. Onze 

teams werken dagelijks vol passie en plezier aan een 

passend lesaanbod met diversiteit aan activiteiten en een 

goede sfeer met waardering en erkenning voor ieder kind 

(en elkaar).  

 

Ben jij de collega die ons teams daarin komt versterken? Je 

wordt met open armen ontvangen! 

 

Functie-eisen: 

Je hebt een erkende IB-opleiding afgerond of je bent bereid om deze te volgen. Je blik op de groep 
en het individu is vanuit een onderzoekende houding en procesgericht. Je bent goed in 
laagdrempelig contact leggen met ouders. Je beschikt over onderwijskundige kennis vanuit theorie 
én praktijk. Het samenwerkingsverband en andere externe instanties zet je preventief in. 
 
 

Wij zoeken iemand die: 

• het werken voor twee basisscholen als een uitdaging ziet en hierin flexibel is; 

• onderwijskundige ervaring heeft; 

• open staat voor feedback en deze durft te geven; 

• helder en transparant communiceert richting betrokkenen; 

• een coachend leider is die de mens achter de professional ziet; 

• de teamleden enthousiasmeert en hen meeneemt in besluitvorming; 

• specialisten in hun kracht zet; 

• een open houding heeft en benaderbaar is voor ouders en leerkrachten; 

• altijd op zoek is naar de mogelijkheden die passend onderwijs biedt; 

• vanuit een christelijke levensovertuiging wil werken. 

 

Wij bieden:  

• enthousiaste, collegiale, betrokken en gedreven teams; 

• veel ontwikkelmogelijkheden; 

• inschaling LC conform CAO PO (bij afgeronde IB-opleiding); 

• 0,8 FTE  (CBS De Wingerd 0,5 fte en CBS De Zaaier 0,3 fte); 



 

 

 
Solliciteren 

Heb je interesse? Stuur dan voor 13 februari 2023 je CV met een korte motivatie naar Bert 

Radstake (b.radstake@pcbovoorst.nl) directeur van CBS de Wingerd. Leg in je brief duidelijk uit hoe 

jij het IB-schap op twee scholen vorm wilt geven. De gesprekken vinden plaats in week 8. Een 

assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 

 

Als je vragen hebt over de functie of over CBS De Wingerd kun je contact opnemen met Bert 

Radstake, directeur, telefonisch 06-14232574 of per mail b.radstake@pcbovoorst.nl.   

Heb je vragen over CBS de Zaaier kun je contact opnemen met Annemarie Balster, directeur, 

telefonisch 06-23102257 of per mail a.balster@pcbovoorst.nl 

 

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. 
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