
Binnen onze SBO setting liggen er de volgende uitdagingen:  
 

• Opzetten van leerlijnen passend bij leerlingen van de verbrede toelating, zoals de doelgroep SO laag (<30% leerlijn) 

• De ontwikkelingsperspectieven verder ontwikkelen zodat deze toekomstbestendig zijn.  

• De instructiegroepen vormgeven zodat er meer van en met elkaar geleerd kan worden.  

• Adaptief toetsen op aanbod vormgeven.  
 
Ga jij samen met ons een stap verder voor onze leerlingen om het wél mogelijk te maken?   
 
Wij bieden: 

• Een speciale basisschool die steeds in ontwikkeling is; 

• Een enthousiast en betrokken team; 

• Iedere dag weer nieuwe uitdagingen; 

• FTE: 0,5-0,6 FTE ; 

• Salaris: schaal LC, CAO-PO; 
 
Ingangsdatum: 

• 1 mei 2023 of eerder indien haalbaar 
 
Inlichtingen/ informatie: 
Wil je meer weten? Bel dan voor informatie naar Rob Lamers, directeur via tel. 0618729649. Meer informatie over de school 
kun je vinden op www.sbodewingerd.nl.  
 
Sollicitatieprocedure: 
Ben je enthousiast geworden? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief en CV voor 22 maart 2023 via r.lamers@stichting-
invitare.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de laatste week van maart en de eerste week van april plaats.. Je 
ontvangt een uitnodiging voor een gesprek van Rob Lamers (directeur) 

 

Vacature SBO de Wingerd:  Intern Begeleider SBO (0,5-0,6 FTE) 

Ben jij de Intern begeleider die gelooft in kansen 

en ontwikkeling?  

 

Het team van de Wingerd biedt leerlingen nabijheid, structuur en voorspelbaarheid. Wij bieden een rijke leeromgeving waarbij 

de leerlingen onderwijs op maat krijgen en samen met de ouders, groepsleerkrachten en externe betrokkenen het hoogst 

haalbare uit zichzelf proberen te halen. Het samen leven, samen werken en het zelfstandig leren vormen de basis. Kinderen 

werken, vanuit eigenaarschap, aan haalbare en uitdagende doelen. Onze missie is een succes als kinderen betrokken zijn, het 

beste uit zichzelf halen en met plezier deelnemen aan ons onderwijs. Als intern begeleider vervul je een cruciale rol in deze 

processen door het begeleiden van leerlingen, leerkrachten en ouders.  
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