
 

 

IB’er / Coördinator Talent 
wtf 0,6 

 
 

De 16 openbare en bijzonder-neutrale basisscholen van Opmaat groep in Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau hebben een 
gezamenlijke Raad van Toezicht en College van Bestuur. De scholen hebben ieder een eigen identiteit en bundelen hun krachten om onder 

meer de continuïteit van het openbaar onderwijs en het bijzonder neutraal onderwijs te garanderen.  
 

Samen maken we het verschil 

 

De voorziening Talent is gevestigd op Jan Ligthartschool Driecant, onderdeel van Opmaat groep. De voorziening verzorgt 

voltijdshoogbegaafdheidsonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen uit regio Tilburg. De voorziening bestaat uit twee klassen 

(midden- en bovenbouw). Leerlingen komen terecht bij Talent, omdat zij in het reguliere onderwijsaanbod niet voldoende 

gestimuleerd of ondersteund kunnen worden in hun ontwikkeling en daarom zijn aangewezen op een vorm van specifieke 

ondersteuning. De leerlingen van Talent hebben allen een specifieke hulpvraag. Binnen de Talentklas wordt aangesloten bij 

deze hulpvraag om leerlingen zo verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling. Er wordt gestreefd naar een zo geïntegreerd 

mogelijke voorziening binnen de school. Dit houdt in dat de voorziening Talent waar mogelijk aansluit bij de activiteiten en 

organisatie van JL Driecant. 

Taken o.a. 

• Coördineren en monitoren van leeropbrengsten/ sociaal-emotionele ontwikkeling en in samenwerking met 

leerkrachten opstellen van concrete plannen/ activiteiten. 

• Aanspreekpunt voor onderwijsinhoudelijke zaken en leerprocessen binnen Talent. 

• Begeleiden en coachen van leerkrachten. 

• Eerste aanspreekpunt voor personele zaken. 

• Coördineren en monitoren van trajecten waarbij verschillende (zorg)partners betrokken zijn. 

• Actief onderhouden van contacten met externen zoals IB’ers verwijzende scholen, zorgpartners etc. 

• Zorgcyclus initiëren en uitvoeren. 

• Informatievoorziening naar/ communiceren met ouders/ IB’ers verwijzende school. 

• Opstellen ontwikkelingsperspectiefplan en monitoren van de uitvoering hiervan. 

• Voorbereiden en voorzitten van vergaderingen en studiedagen. 

• Veranderingen (inhoudelijk) initiëren en implementeren, vastleggen in beleidsstukken. 
 

Functie-eisen 

Voor deze leuke uitdaging vragen wij wetenschappelijk/ HBO+ denkniveau en ruime ervaring met deze doelgroep bij 

voorkeur in een soortgelijke functie. Verder verwachten we dat je: 

• sterk gericht bent op samenwerken en continue verbetering, zowel intern als extern; 

• flexibel en sociaal bent, inlevingsvermogen hebt, stressbestendig bent en kunt omgaan met deadlines; 

• helder communiceert, initiatief neemt, anderen weet te motiveren en een probleemoplosser bent; 

• resultaatgericht bent en anderen weet te stimuleren en overtuigen. 
 

Wat bieden wij? 

In eerste instantie een tijdelijk dienstverband. Salaris conform schaal L11 CAO PO, inschaling o.b.v. ervaring en opleiding. 

Een inspirerende werkomgeving met ontwikkelingsmogelijkheden. 

Procedure 

Stuur uiterlijk woensdag 24 februari ‘21 je motivatiebrief en CV naar hr@opmaatgroep.com. Via dat e-mailadres kun je ook 

nadere informatie opvragen. Op donderdag 25 en vrijdag 26 februari vinden er ’s middags sollicitatiegesprekken plaats. 

mailto:hr@opmaatgroep.com

