
   
 

 
De Josephschool is op zoek naar een  gedreven en enthousiaste Interne Begeleider 

 
De Josephschool is een eigentijdse, katholieke basisschool in het hart van Bloemendaal. Inspirerend 
onderwijs in een veilige omgeving staat centraal in alles wat op onze school gebeurt. Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen zich volop kunnen ontplooien met hun eigen talenten. Daarvoor is een plek nodig 
waar ze zich vertrouwd voelen en waar iedereen elkaar kent. We besteden veel aandacht aan wat onze 
school haar herkenbare identiteit geeft. Dat is wat leerlingen en hun ouders aan De Josephschool bindt. De 
school is als enige eigendom van een stichting die wordt bestuurd door ouders. De Josephschool heeft 
gemiddeld 230 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. De school heeft een mix van ervaren en jonge 
leerkrachten die samen een professioneel, enthousiast en betrokken team vormen. 

 
Wat vragen we van een IB-er? 
Wij zoeken een gedreven en enthousiaste interne begeleider die het leuk vindt met veel getalenteerde 
kinderen te werken op een kleine professionele school. Je brengt ervaring en wil graag dat extra stapje 
zetten om de school nog beter en leuker te maken. 
 
De IB’er van de Josephschool zorgt, samen met de directeur, dat de kwaliteit van onderwijs voor alle 
kinderen op niveau blijft en continu verbetert. Als IB-er coördineer je de extra ondersteuning van 
individuele leerlingen. Je werkt mee aan de ontwikkeling van het zorg- en onderwijsbeleid en voert dit 
beleid uit. Je maakt analyses en werkt didactische leerlijnen uit. Ook ben je medeverantwoordelijk voor de 
begeleiding en professionalisering van de leraren. De uitdagingen van het werken als IB-er op De 
Josephschool liggen op een breed vlak. Van ZML tot hoogbegaafd, van interne tot externe specialisten, van 
onderwijskundige vernieuwing en door te borgen van datgene wat er al is. De intern opgeleide specialisten 
ondersteunen je met hun kennis er ervaring maar jij bent degene die stroomlijnt, aanstuurt en bewaakt. 
 
Jij bent een echte professional met kennis van het vak en je bent sterk in het vertalen van het beleid naar 
het dagelijkse onderwijs doordat je makkelijk communiceert met kinderen, collega’s en ouders. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de adviezen die je geeft en de manier waarop je collega’s coacht bij de aanpak van 
leerlingen die extra aandacht krijgen. Je  bent gewend om zelfstandig over de grenzen van de school te 
kijken, kunt de school vertegenwoordigen in externe overleggen zoals het IB netwerk en het 
samenwerkingsverband. Binnen de organisatie ben je de spin in het web en je bent in staat om met een 
groot scala aan betrokkenen goed samen te werken maar durft ook aan te sturen en te beoordelen.  
Je wordt gevraagd om de kwaliteit te bewaken van de samenwerking met o.a. het CJG, De Opvoedpoli, HIQ 
en het Dyslexie Collectief. Daarnaast houd je de lijnen kort met de interne specialisten die werken in onze 
plusklas (Maatklas genoemd), het didactisch en pedagogisch zorgteam. De evaluatie van het zorg en 
onderwijsbeleid en rapportage aan de Inspectie horen ook bij je taken. 
 
 
Functie-eisen 

 Ruime ervaring in het primair onderwijs 

 Afgeronde IB opleiding 

 Afgeronde master SEN is een pré 

 Sterk in communicatie naar ouders, collega’s en de omgeving 

 Verbinden en coachen gaat jou goed af 

 Ervaring met ParnasSys is een pré 

 



   
 
 
Uren: 
Het contract is voor minimaal 24 uur per week 0,6 FTE en in beginsel voor één jaar met uitzicht op een 
vaste aanstelling. 
 
 
Procedure: 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Er is een benoemings- en adviescommissie (BAC) 
met een lid van het bestuur, een lid van de MR en de directeur van De Josephschool zij voeren de 
procedure uit. De BAC zal een brievenselectie uitvoeren, gespreksrondes voeren en een advies uitbrengen 
om tot benoeming te komen. Zij worden hierbij ondersteund door een delegatie uit het team die met de 
geselecteerde kandidaten een tweede gesprek voeren. Bij gelijke geschiktheid zal een interne kandidaat de 
voorkeur genieten. 
 
Jouw sollicitatie en c.v. zien we graag tegemoet; je kunt deze tot woensdag 11 mei versturen naar 
administratie@dejosephschool.nl  
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 16-21 mei. 
 
Heb je vragen?  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Tobias Meenhorst, directeur van De 
Josephschool op 023 - 525 55 89 en tobias@dejosephschool.nl 
 
Meer informatie over de school vind je op www.dejosephschool.nl .  
 
 

mailto:administratie@dejosephschool.nl
mailto:tobias@dejosephschool.nl
http://www.dejosephschool.nl/

