
De Vondelschool is niet zomaar een basisschool; in het hart van Bussum wordt er alles aan 

gedaan om alle kinderen zich welkom, gezien, gehoord en veilig te laten voelen. Een 

gedreven en enthousiast team zet zich elke dag opnieuw in om ruim 400 kinderen hun 

mogelijkheden te laten ontdekken en die optimaal te laten ontwikkelen en benutten om 21e-

eeuwse, verantwoordelijke en zelfstandige (wereld)burgers te zijn. Wij geloven in een 

samenleving die niet draait om mij, maar om wij! 

Op de Vondelschool zijn alle kinderen welkom, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. 

In een veilige, stimulerende leeromgeving richt de Vondelschool zich niet alleen op de 

leerprestatie van de kinderen, maar ook op een brede persoonlijke ontwikkeling van elk kind, 

om ze te laten ontdekken wat ze kunnen en wie ze zijn. De kernwaarden: nieuwsgierig, hartelijk, 

betrokken en vaardig staan centraal in het onderwijs. Voor De Vondelschool zijn we voor de 

bovenbouw op zoek naar een: 

 

Intern Begeleider | 0,6 - 0,8 fte 

‘charismatisch & verantwoordelijke begeleider’ 

 

Als Intern Begeleider bij ons op school heb je zicht op de ontwikkeling van de kinderen van de 

midden- en bovenbouw. In nauwe samenwerking met de directie en het (management)team 

ben je verantwoordelijk voor het neerzetten en borgen van een heldere en eenduidige 

zorgstructuur. Daarnaast ben je in staat om de leerkrachten proactief en daadkrachtig te 

begeleiden om het pedagogisch en didactisch handelen te versterken. Je bent vaardig in de 

communicatie met ouders en bent overtuigend in je aanpak. Je bent een enthousiaste 

inspirerende professional die samen met het team graag vorm wil geven aan de 

onderwijskundige visie van de school.  

 

Onze nieuwe Intern Begeleider:  

▪ is communicatief zeer vaardig en weet als krachtige sparringpartner op te treden naar 

interne- en externe partijen;  

▪ handelt proactief en gestructureerd en geeft duidelijke handelingsadviezen;   

▪ heeft brede onderwijskundige kennis en ruime ervaring met zorgcasussen- en 

structuren; 

▪ beschikt over coachings- en begeleidingsvaardigheden en weet het team in zijn kracht 

te zetten; 

▪ zet samen met de collega IB’er, directeur en in samenwerking met het team een 

heldere en eenduidige zorgstructuur neer en weet deze zorgstructuur ook te borgen. 

▪ Heeft HBO werk- en denkniveau en is bij voorkeur in het bezit van de master SEN.  

 

Wij bieden:  

▪ een leergierige omgeving, waar ruimte is om mee te denken met de onderwijskundige 

visie van de school en jezelf verder te professionaliseren; 

▪ prettige collegiale samenwerking met de onderbouw-IB’er, de directeur en het team; 

▪ een school die volop in ontwikkeling is; 

▪ een afwisselende functie met veel uitdaging en zelfstandigheid;  

▪ salariëring volgens CAO PO schaal LC.  

 

Hoe ziet de procedure er verder uit?  

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV in Amersfoort. Heb je naar 

aanleiding van deze vacature interesse of vragen, neem dan vrijblijvend contact op met Jan-

Willem Korlaar (adviseur werving) op 06-21510406. Reageren is mogelijk tot vrijdag 14 oktober 

via de sollicitatiepagina van Het Onderwijsbureau BV. De voorgesprekken zijn gepland in week 

44. De eerste gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op maandag 7 

november. Een tweede gespreksronde is gepland op dinsdag 15 november. Startdatum is in 

overleg. 

 

 

https://www.hetonderwijsbureau.nl/vacature/intern-begeleider/

