
De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) verzorgt primair onderwijs op 11
scholen (10 regulier Primair Onderwijs, 1 Speciaal Basisonderwijs). Circa 275 medewerkers zetten
zich dagelijks in om een bijdrage te leveren aan een ononderbroken ontwikkeling van meer dan
2100 kinderen. Wij laten ons leiden door onze SPOLT-kernwaarden; inspireren, verbinden en
ondernemen.

Basisschool de Kwir (Neer) zoekt
per 1 augustus 2023 (of zoveel eerder als mogelijk):

Intern begeleider onderbouw (gr 1-4)
(0,4000 fte)*

*) Een andere werktijdfactor, bijvoorbeeld in combinatie met lesgeven, is bespreekbaar
In verband met het aanvaarden van een benoeming op een andere SPOLT school ontstaat er per
01-08-2023 een vacature voor een Intern Begeleider voor onze onderbouw.

Basisschool De Kwir is een school die voor de ca. 200 leerlingen sterk inzet op eigenheid en
relatie. We werken vanuit de kernwaarden; respect, veiligheid, vertrouwen, welbevinden en
kindgericht. Ben jij die professional die een bijdrage wil leveren aan ons enthousiast, betrokken
team dat het onderwijs op onze school vanuit onze visie, voor onze leerlingen, verder wil
ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

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.
● ben je mede verantwoordelijk voor de zorgstructuur binnen de school en onderhoudt

contacten met externe partijen;
● fungeer je als coach en sparringpartner voor collega’s en vormt samen met de directeur,

de teamleider en intern begeleider bovenbouw het management team.

Wat verwachten wij van jou?
● Ervaring als intern begeleider / coördinator leerlingenzorg plusklas of hebt hier affiniteit

mee;
● Innoverend en stuurt op kwaliteit;
● Goed kunnen samenwerken binnen het kindcentrum, o.a. met de kinderopvang.
● Een enthousiaste en gedreven teamplayer met een open en positieve houding naar de

kinderen, ouders en collega’s;
● neemt ouders serieus en ziet hen als educatief partner;
● handelt vanuit een relatiegerichte en tevens professionele houding;
● heeft ook de benodigde bevoegdheid als leraar.

Wat bieden we jou:
We investeren in jouw professionele ontwikkeling en bieden je een baan met uitzicht op een vast
dienstverband in een prettige werksfeer met enthousiaste en deskundige collega’s. De functie is
ingeschaald in salarisschaal LC van de CAO primair onderwijs.



Meer informatie:
Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met: Bert Peeters, interim
directeur b.peeters@spolt.nl / 0475 59 14 14

Belangstelling?
Stuur jouw motivatie en CV voor 14 april naar sollicitatie@spolt.nl.
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