
 
 
  

Vacature 
De Generaal van den Boschschool is een dorpsschool in 
Willemsoord met ongeveer 90 leerlingen verdeeld over 4 
combinatiegroepen. 
De Lepelaar is een dorpsschool in Scheerwolde met ongeveer 
35 leerlingen verdeeld over 3 combinatiegroepen. 
Het is onze missie om, samen met ouders, onze leerlingen een 
stevige basis te geven aan kennis, inzichten en vaardigheden, 
zodat leerlingen vol zelfvertrouwen, zich bewust van hun 
talenten, als wereldburger goed en gelukkig kunnen 
functioneren in onze snel veranderende samenleving.  
 
 Cluster Generaal van den Boschschool en BS de Lepelaar is op zoek naar een 

Intern Begeleider 0,5 Fte 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. 

Wat bieden wij: 
- Jij wordt onze nieuwe intern begeleider op beide scholen, waarbij je samenwerkt met een 

clusterdirecteur; 
- Tevens is er aanvullend de mogelijkheid om op de Generaal van de Boschschool de rol van 

locatiecoördinator te vervullen (0,1 fte). 
- Je werkt intensief samen met bevlogen onderwijsmensen; 
- Nauw samenwerkende teams, waarin gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van 

de individuele leerlingen centraal staat; 
- Een werkplek waar je gezien, gehoord en gesteund wordt; 
- Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-Primair Onderwijs schaal LC; 
- In eerste instantie een aanstelling t/m 31-7-2023 met de intentie deze bij goed functioneren te 

verlengen.  
 
Wat vragen wij:  

- Een competente (door scholing en ervaring) intern begeleider die een bijdrage levert aan de 
ontwikkeling van het onderwijs in de school; 

- Een collega die samen met ons verder wil bouwen aan toekomstbestendige, moderne 
basisscholen; 

- Een gezonde dosis humor, bevlogenheid en teamgeest; 
- Werkdag bij voorkeur dinsdag i.v.m. deelname aan netwerk IB. 

 
Ben je enthousiast? 
Voor vragen over deze vacature neem je contact op met de directeur: Jeanet Heideveld, 06-10591857 / 
jeanet.heideveld@stichtingopkop.nl. We ontvangen je motivatiebrief en cv graag uiterlijk 20 augustus 
2022 via info@stichtingopkop.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 25 of 26 augustus. De 
benoemingsvolgorde uit de CAO PO is van toepassing.  

  


