
 

 

 

 

 

 
Intern begeleider onderbouw 
16 uur per week 

 
Vanwege pensionering van onze huidige intern begeleider zijn we op zoek naar een enthousiaste en 
ambitieuze intern begeleider voor onze onderbouw. 

Wie zijn wij 

Wij zijn de Rehobothschool. Een groeiende school in de wijk Zuidplas in Waddinxveen. Op onze school 
is de Bijbelse opdracht de basis om te werken aan optimale ontplooiing van de kinderen. Wij hechten 
veel waarde aan een veilig pedagogisch klimaat dat zijn basis vindt in christelijk onderwijs. We werken 
aan de vorming van kinderen tot zelfstandige en verantwoordelijke individuen. We maken hierbij 
gebruik van de Kanjertraining. 

Als betrokken onderwijsprofessionals werken we vanuit een liefdevolle en kindgerichte aanpak. Dit 
vertaalt zich bijvoorbeeld in een positieve benadering en een feedback cultuur. 

Wij zijn de spiegels van Gods licht. In ons werken en leven zijn wij een voorbeeld voor de kinderen en 
voor elkaar.  

In alles wat wij doen, zijn wij gericht op de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat vraagt van ons 
voortdurend kritisch te zijn op ons eigen handelen. Wij gaan voor onze doelen en houden daarbij 
nauwkeurig de voortgang en de resultaten in de gaten.  

Zoals je kunt lezen vinden wij het erg belangrijk dat ieder kind zich binnen onze school optimaal kan 

ontwikkelen. We willen ruimte bieden voor verschillen die er zijn tussen kinderen en ons onderwijs 

hierop inrichten, zodat ieder kind krijgt wat het nodig heeft. We vinden het belangrijk dat we de 

kinderen ook bijbrengen dat ieder mens voor God van gelijke, grote waarde is en daarom van ons ook 

ruimte moet krijgen. Daarnaast willen we ook in ons motto tot uitdrukking laten komen dat wij 

hiervoor ook weer de ruimte krijgen van God, om christelijk onderwijs te geven, gericht op de 

Toekomst. Daarom is ons motto:   

 

‘’Rehobothschool, ruimte voor iedereen’’ 

 

 

 



 

 

Wie zoeken wij 

Wij zoeken een collega die… 

▪ De grondslag van de school van harte onderschrijft, in handel en wandel een bijbelgetrouw 
christen is en kerkelijk meelevend is met een kerk binnen de gereformeerde gezindte die de drie 
formulieren van enigheid ondertekent.  

▪ Kennis heeft van de onderwijsontwikkelingen van deze tijd en daarin positie weet te nemen. 
▪ Een heldere visie heeft op onderwijs en het pedagogische klimaat wat daar bij hoort. 
▪ De leiding durft te nemen of daarin wil groeien en ontwikkelen. 
▪ Een warm hart heeft voor kinderen en zich wil inzetten voor een veilig klimaat op school waarin 

alle kinderen zich thuis voelen.  
▪ Mede verantwoordelijk wil zijn voor het resultaat van de gehele school en actief wil meewerken 

aan het dagelijks verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. 
▪ Ondernemend van aard is en positie wil nemen binnen het managementteam van onze school. 
▪ Nauwgezet en secuur kan werken en de juiste prioriteiten kan stellen in het belang van het kind. 
▪ Collega’s kan ondersteunen in hun ontwikkeling door een coachende rol in te nemen.  
▪ Kennis geeft van verschillende technieken voor het onderzoek naar leerprestaties en ontwikkeling 

van leerlingen en dit overbrengen naar leerkrachten en hen aanzetten tot concrete acties. 
▪ Een duidelijke structuur kan bieden en afspraken maakt over leerlijnen. Je ziet toe op de juiste 

uitvoering van groeps- en handelingsplannen, stimuleert goed klassenmanagement en effectieve 
inzet van de onderwijstijd. Heeft ervaring als groepsleerkracht, weet waar hij/ zij het over heeft. 

▪ Kan optreden als adviseur en sparringpartner van directeur en MT. 
▪ Kan samenwerken met externe partners. 

▪ Goed kan samenwerken met ouders en het onderhouden van een goede relatie prioriteit geeft in 

het belang van het kind. 

▪ Open staat voor feedback, en leren van elkaar van groot belang vindt. Je bent hierin een 

voorbeeld voor de collega’s. 

Wat bieden wij 

• Een fijne werkplek in een school die volop in ontwikkeling is. 
• Een uitdagende leeromgeving. 
• Een professioneel, warm en enthousiast team met een open cultuur. 
• Betrokken ouders. 
• Begeleiding en coaching waar nodig en/of gewenst. 
• Een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband. 
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, met vakantiegeld, eindejaarsuitkering en opname in het 

pensioenfonds ABP. 

 

 



 

 

Informatie 

Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan de functie-eisen? Verstuur dan je korte motivatie en je 
CV zo spoedig mogelijk. Voldoe je niet aan de functie-eisen, maar denk je toch de ideale kandidaat te 
zijn? Bel dan voor meer informatie en een kennismaking.  

Solliciteren kan tot: 6 maart 2020. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 13 maart 2020. 

Contactpersoon: Pieter Beens, directeur 
Telefoon: 0182 61 78 46 E-mail: directie@nhsrehoboth.nl 
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