
 

 

 
De Kievietschool 

zoekt een   
Intern begeleider 
(0,4 - 0,6 fte, L11, 2 a 3 dagen) 

          
 
 

Ben jij op zoek naar een leuke, eigentijdse en ambitieuze school met kleine klassen en in huiselijke sfeer? Een plek 
waar jij je kan blijven ontwikkelen en buiten de kaders kan denken? Waar je meedenkt over het beleid van de school? 
Vind je het leuk om mee te denken over het HB-beleid en SEO-beleid? Dan zoeken wij jou!  
Wij zijn een kleinschalige buurtschool met 200 leerlingen verdeeld over 9 groepen in een mooie groene omgeving in 
Wassenaar. Een plek waar kinderen zich veilig voelen en uitgedaagd worden op hun eigen niveau.  
 
Functieprofiel 
Wij vinden het belangrijk dat… 

• Je kennis hebt van het inspectiekader en de kwaliteit van de basisondersteuning;  
• Je onderwijsinhoudelijk onderlegd bent; 
• Je leerkrachten kunt coachen en begeleiden; 
• Je feedback kunt geven; 
• Je opbrengstanalyses kunt maken en deze kunt benutten voor het verhogen van de opbrengsten; 
• Je goed kunt samenwerken; 
• Je mede vorm kunt geven aan onze visie rondom gedeeld leiderschap en eigenaarschap; 
• Je een moeilijk gesprek niet uit de weg gaat; 
• Je bereid bent om voor de groep te staan; 
• Je innovatieprojecten kunt (bege)leiden; 
• Je kennis hebt van meer- en hoogbegaafdheid of bereid bent om je hierin te verdiepen; 
• Je kennis hebt van IPC of bereid bent om je hierin te verdiepen. 

 
Functie-eisen 

• Je hebt een PABO- diploma, icm een IB-opleiding (HBO geaccrediteerd) of bent bereid deze te gaan volgen 
en beschikt over recente werkervaring. 

• Je bent didactisch goed onderlegd. 
• Je bent sterk in communicatie met kinderen ouders en collega’s 
• Je hebt een proactieve houding en kunt goed samenwerken. 
• Je hebt ervaring met het coachen van leerkrachten. 
• Je bent in staat om externe contacten in te zetten. 
• Je bent open, enthousiast en eerlijk. 

 
 
Enthousiast?  
Stuur voor maandag 21 juni ’21 jouw CV en motivatie naar:  
Jordi Gilhuijs   
directie@kievietschool.nl 
werkdagen zijn bespreekbaar 
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2244 AD Wassenaar 
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www.kievietschool.nl 
 
 


