
“Samen 
 krachtig 

  leren”
Wij zijn per 1 augustus op zoek naar een

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, een rol waarin je talenten en ervaringen samen komen? 

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou! Basisschool De Brink is per 1 augustus 2021  

op zoek naar een intern begeleider voor 0,4 wtf. met gevoel voor primair en passend onderwijs.  

De school maakt onderdeel uit van Stichting Lijn 83 primair onderwijs.

WIJ ZOEKEN EEN INTERN BEGELEIDER DIE:

• achter en naast de leerkracht staat

• ouders meekan nemen in een proces rondom

hun kind

• zich goed kan inleven in alle betrokken partijen

op school

• vaardig is in coachen en in sturen van mensen

• bereid is om zich te blijven scholen

• werkt vanuit een goed pedagogisch klimaat en

dit klimaat centraal stelt;

• een innovatieve blik heeft en denkt vanuit kansen

en mogelijkheden;

• de deskundigheid en handelingsbekwaamheid

van de onderwijsprofessionals op school

bevordert door oplossingsgericht te werk te

gaan (tijdig signaleren, HGPD-denken);

• proactief en preventief pedagogische begeleiding

en ondersteuning verleent en hierbij aansluit bij

het individu;

• het gepersonaliseerd leren verder vormgeeft in

samenspraak met het team;

• het van en met elkaar leren onderschrijft, ook

gericht op de samenwerkingspartners binnen en

buiten de school;

• samen met het team een bijdrage levert aan de

doorontwikkeling van onze nieuwe visie;

• als IB-er een actieve bijdrage levert in het IB- 

netwerk Lijn 83;

• samen met de schooldirectie zorgdraagt voor

een goede kwaliteitscultuur vanuit het onderwijs- 

kwaliteitsbeleid Lijn 83.

Meer informatie over de school vind je op 

 www.bs-debrink.nl
Daarnaast krijg je op www.scholenopdekaart.nl 

ook een goed beeld van de school.

VOEL JIJ JE AANGESPROKEN?
Stuur dan vóór 17 mei uiterlijk 12;00 uur je cv met 

een korte motivatie waarin je aangeeft waarom je de 

ideale collega voor ons bent en wat jouw kwaliteiten 

zijn. Stuur je sollicitatie naar hr@lijn83po.nl. 

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen 

met Marjan van Eijk, telefoon 06-22408088

PROCEDURE

De gesprekken vinden plaats op woensdag 19 

mei op het bestuurskantoor van Lijn 83 

De Brink: Ruimte geven aan ontwikkeling!

De Brink telt ongeveer 200 leerlingen. We werken 

met 8 groepen. De school kent een stevige 

ondersteunings-structuur en heeft expertise in het 

begeleiden van leerlingen met speciale 

ondersteuningsbehoeften. 

Op De Brink staan wij voor Eigenaarschap en 

Sociale veiligheid, proberen we iedereen een 

Positief Zelfbeeld te geven en Durven we Fouten te 

maken, we Werken Samen en zetten Coöperatief 

leren in. 

Het team werkt weloverwogen aan de continue 

verbetering van het onderwijs en is zeer betrokken 

bij het welbevinden en de ontwikkeling van de 

kinderen.  Er heerst rust in de school en je mag er 

jezelf zijn.  

Dit geldt zowel voor leerlingen, leerkrachten als 

voor ouders.

Stichting Lijn 83
primair onderwijs
Postbus 184
6590 AD Gennep
T 0485 54 09 39
info@lijn83po.nl

Interne begeleider
Basisschool De Brink m|v
Tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast   |   FTE 0,4 wtf.
(in combinatie met uitvoeren van andere werkzaamheden is een grotere werktijdfactor mogelijk)




