
 
De Farèlschool is een leuke en kwalitatief sterke 
basisschool in het unieke Katwijk aan Zee.   
 
De school bestaat uit ongeveer 210 leerlingen en 
16 teamleden. We gebruiken voor onze lessen 
moderne methodes die we elke keer weer 
kritisch tegen het licht houden. I.C.T. neemt bij 
ons een prominente plaats in. Op dit moment 
zijn we druk bezig met ‘eigenaarschap bij 
leerlingen’ en ‘duurzaamheid’; zo worden er 
zonnepanelen geplaatst en veranderen alle 
stenen pleinen in groene Ontdekpleinen.  
 
We prijzen ons gelukkig met betrokken ouders 
die bereid zijn ons te helpen en te ondersteunen 
waar nodig. 
 
We zijn een protestants christelijke basisschool. 
Dit houdt in dat we proberen te werken en te 
leven vanuit Gods woord.  
 
De Farèlschool is onderdeel van Stichting 
Prohles. We zijn een gezonde, zelfstandige 
organisatie die zich richt op hoogstaand 
onderwijs en passende zorg voor elke leerling. 
De stichting heeft de ambities verwoord in onze 
koersnotie: te vinden op onze website 
www.prohles.nl. 

 
 
 
 

 
Het team en de leerlingen van de Farèlschool 

zoeken een bevlogen en gedreven 
Intern Begeleider 
(17uur/WTF 0,4250) 

-  uitbreiding met lesgevende taken behoort tot de mogelijkheden - 

 
Enkele verantwoordelijkheden: 

• analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en 
leerlingbesprekingen en werkt op basis daarvan 
didactische leerlijnen uit 

• organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg 
met betrekking tot zorgleerlingen 

• denkt mee met de directie over de te volgen koers en de 
schoolontwikkeling 

 
Je bent: 

• betrokken bij het protestants christelijk onderwijs en 
onderschrijft de uitgangspunten van de stichting 

• zelfstandig en accuraat 

• proactief  
 
Je hebt: 

• liefde voor het kind 

• humor 

• het vermogen om ‘out of the box’ te denken en te 
handelen  

 
Wij bieden: 

• een fijne, professionele werkomgeving en een goed 
functionerend team, 

• goede arbeidsomstandigheden in een gebouw héél dicht 
bij het strand 

• een functie van 0,4250 FTE (17 uur) in schaal L11 
conform de CAO PO, WTF eventueel uit te breiden met 
lesgevende taken 

Informatie en sollicitatie: 

Het volledige profiel van de functie kun je vinden op onze 

website, www.farelschoolkatwijk.nl onder het kopje ‘vacatures’ 

Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met 

Christiaan de Jong (adjunct-directeur, 06-24171522) of Hergo van 

Ginkel (directeur, 06-38548449) 

Sollicitaties, bij voorkeur via de mail, kun je richten aan   

Hergo van Ginkel, directie.farelschool@prohles.nl 

Per post kan ook. Ons adres is: 

Koninginneweg 38  

2225 HK  Katwijk. 
 

Je reactie dient uiterlijk 8 mei 2021 in ons bezit te zijn.  

We zien naar je uit! 
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