
De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) verzorgt primair onderwijs op 14 scholen
(13 regulier Primair Onderwijs, 1 Speciaal Basisonderwijs). Circa 275 medewerkers zetten zich dagelijks in om
een bijdrage te leveren aan een ononderbroken ontwikkeling van 2167 kinderen. Wij laten ons leiden door
onze SPOLT-kernwaarden inspireren, verbinden en ondernemen.

Voor Basisschool de Zjwiek in Roggel zoeken wij m.i.v. 1 september 2022 een:

Intern Begeleider (0,6 fte)
De Zjwiek is een school van ruim 300 leerlingen. Dit leerlingenaantal blijft de komende jaren stabiel. We
werken in professionele leergemeenschappen (clusters) waar intensief samengewerkt wordt om het
onderwijs samen vorm te geven.

De collega’s van de Zjwiek zijn enthousiaste, betrokken professionals die volop bezig zijn met het leren
anders te organiseren, waarin het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen centraal
staat vanuit onderstaande visie:

Op de Zjwiek groeien we vanuit eigenheid, samenwerking en zelfstandigheid
in een betekenisvolle omgeving.

● Als intern begeleider ben je actief betrokken bij de schoolontwikkeling en lever je een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de leerlingenzorg.

● Je bent mede verantwoordelijk voor de zorgstructuur binnen de school en onderhoudt contacten met
externe partijen;

● Je fungeert als coach en sparringpartner voor collega’s en maakt deel uit van het Directie-IB overleg,
hierin ben je mede verantwoordelijk voor de schoolorganisatie.

● Je werkt volgens de HGW-cyclus, hierin ondersteun je leerkrachten om de uitkomsten van observaties
en toetsingen te analyseren en te vertalen naar concrete plannen en activiteiten voor de leerlingen.

Wat verwachten wij van je?
● Kennis en ervaring heeft met de rol en taak van een intern begeleider in groep 1 t/m 4;
● Enthousiasme, bevlogenheid;
● Goede communicatieve en coachende vaardigheden;
● Een reflectieve, proactieve en open houding gericht op ontwikkeling en verbetering van de

onderwijskwaliteit.
● Ortho-pedagogische en -didactische ervaringskennis;
● Weet te werken aan onderwijskundige veranderingsprocessen;
● Een heldere visie op (passend)onderwijs heeft en mee kan bouwen aan deze visie;
● Ervaring heeft met data-analyse en vertaling naar het onderwijs;
● Een relevante afgeronde studie op HBO niveau, bij voorkeur een IB opleiding



Inlichtingen?
Voor verdere inlichtingen over deze vacature kun je terecht bij de directeur van De Zjwiek: Miriam Jacobs
(0475-491864 / 06-13231056 / m.jacobs@spolt.nl). Wil je graag eerst een beeld vormen van de Zjwiek?  Maak dan
een afspraak om het team en de kinderen van de Zjwiek in actie te zien!

Reageren?
Stuur jouw motivatie en CV per omgaande naar sollicitatie@spolt.nl.
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