
 

 

 
De Oorsprong is een 
stichting voor protestants 
christelijk onderwijs, 
bestaande uit zeven 
scholen in Doorn, 
Driebergen en Wijk bij 
Duurstede.  
 
Iedere school heeft een 
eigen onderwijskundig 
concept en werkt met 
moderne lesmethoden en 
leermiddelen.  
 
We werken vanuit een 
gezamenlijke 
levensovertuiging en 
doelstelling.  
 
Bovendien doen de 
directies en leerkrachten 
veel dingen samen, met 
name binnen ons interne 
scholingsprogramma, 
waardoor alle scholen 
profiteren van gedeelde 
kennis en ervaring. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Als ‘nieuwkomer’ op onze 
school zijn er verschillende 
collega’s waar je terecht 
kunt met al je vragen. Je 
eerste aanspreekpunt zijn 
de directeur en de 
bouwcoördinatoren. 
Je participeert als IB-er in 
het IB-netwerk van De 
Oorsprong.  
Inschaling in L_11, vaste 
aanstelling bespreekbaar. 
 
Solliciteren? 

Wij zien schriftelijke 
sollicitaties graag voorzien 
van CV voor maandag 2 
december a.s. naar  

alustig@de-oorsprong.nl 
 
 

 

Intern begeleider (0,4 – 0,8 wtf) 

CBS De Zonheuvel in Driebergen 
 
Wij hebben een baan voor jou! Ben jij die enthousiaste en betrokken 
intern begeleider die wij zoeken? Spreekt onderstaande tekst je aan? 
Reageer dan snel! 
 
Op Christelijke basisschool De Zonheuvel ontwikkelen leerlingen zich tot 
zelfstandige, betrokken wereldburgers met een actief lerende houding. Ze 
worden zich bewust van hun eigen kracht en leren deze in te zetten.  
Leerlingen worden hierin begeleid en dat doen wij samen met ouders, 
verzorgers en medeleerlingen. 

 
 
Profiel 
Voor onze school zoeken wij een betrokken ib-er, die kennis heeft van 
zorgstructuren en die in staat is de kwaliteitszorg van onze school te 
borgen. Wij zoeken iemand die het team kan inspireren en coachen en 
die op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteitszorg is een 
belangrijk onderdeel uit ons schoolplan, een speerpunt in ons jaarplan, 
dus je ervaring op dit gebied is meer dan welkom.      
 
Functie-eisen 
Je bent in het bezit van de nodige vooropleidingen, alsmede een 
afgeronde IB-opleiding of een soortgelijke opleiding.  
Kwaliteitszorg: 
Je bent verantwoordelijk voor de zorg binnen onze school. Bij voorkeur 
ben je goed bekend met de specialistische zorg rondom het 
meerbegaafde kind. Daarnaast onderhoud je nauw contact met alle 
externe instanties die bij de begeleiding van onze kinderen hoort. 
Begeleiding: 
Je bent in staat de leerkrachten te ondersteunen in hun werk. Hierbij lukt 
het je om passende oplossingen en ideeën aan te dragen of door je 
intensieve contact met externe organisaties de juiste begeleiding in te 
zetten.    
Communicatie:  
Je voert gesprekken met leerkrachten en ouders van onze school. Je 
bent betrokken bij de onderwijsbehoefte van de kinderen en weet deze 
goed in kaart te brengen. Je bent in staat om gesprekken te plannen, voor 
te zitten en de verslagen te maken en te archiveren in het LVOS. Op 
eigen initiatief breng je verslag uit aan de directeur. 
Mogelijkheden: 
Naast ambulante dagen voor de interne begeleiding, is het ook mogelijk 
om de functie uit te breiden met lesgebonden dagen. Tevens is het  
mogelijk om de functie te combineren met een andere ambulante taak als 
ict-coördinator.  
 
 
Voor vragen omtrent de vacature kan je contact opnemen met:  
Hester van Halteren (directeur). Via de mail: hester@dezonheuvel.nl of 
op dinsdag t/m donderdag telefonisch: 0343-513290 
 
Meer informatie over de school is te vinden op onze website: 
www.dezonheuvel.nl  
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