
 

 

  

OBS De Vlieger in Schoonhoven zoekt in diversiteit een 

Coördinator Leerlingen Zorg /  
Intern Begeleider (m/v) 

“Want ieder kind verdient geluk, uitdaging en succes!”    
 
Meer dan welkom! 
Wij zijn een Stichting voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat wij iedereen welkom 
heten ongeacht geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of politieke 
overtuiging(dubbelheid weg) 
 
Een keurmerk 

Onze Stichting biedt een keurmerk voor scholen die het verschil maken. We benutten 
op onze scholen het potentieel van ieder kind en leggen zo de basis voor een 
gelukkig leven! 
 
Teams om trots op te zijn! 

Onze collega's zijn professionals; zij werken elke dag aan het vergroten van hun 
pedagogisch vakmanschap. Zij zijn ambitieus en blijven zich continu ontwikkelen. 
 

DOORGROEIEN MET LEF? 

 
 
Onderwijs Primair staat voor goed en 
eigentijds openbaar onderwijs. Wij 
stellen kinderen in staat hun eigen 
talenten en persoonlijkheden te 
ontdekken en te benutten.  
 
Elke leerling telt mee, ongeacht 
mogelijkheden, afkomst, godsdienst of 
cultuur. Wij respecteren elkaar en staan 
zichtbaar midden in samenleving. 

Stichting Onderwijs Primair biedt 
openbaar onderwijs op 16 basisscholen 
in de gemeenten Krimpenerwaard, 
Montfoort en Oudewater.  
 
Sta jij ook voor: 
• betekenisvol leren; 

• vakmanschap; 
• samenwerking; 
• werken in én aan een vitale en 
duurzame organisatie? 
 
Onze stichting biedt een keurmerk  
voor scholen die het verschil willen 
maken.  

 

Tijd voor een nieuwe werkplek? Dan is dit dé plek voor jou. In zilverstad Schoonhoven staat 

obs De Vlieger. Een kleurrijke school met ca. 190 leerlingen met verschillende 

achtergronden.  

Wij bieden een parttime baan, die in eerste instantie tijdelijk is en eventueel ook als zzp-er 

kan worden ingevuld, maar bij gebleken geschiktheid kan worden omgezet naar een vast 

dienstverband. 

 
Wat vragen we van jou? 

Wij zoeken een intern begeleider die door de nodige ervaring op een adequate manier 

ondersteuning kan bieden aan het team waar het gaat om leerlingenzorg. Wij zoeken iemand die 

wil werken in een team waar intensief wordt samengewerkt tussen leerkrachten, ondersteuners 

en de directeur. 

Uitgangspunt van ons werken is de begeleidingsbehoefte van de groep en de individuele leerling 

met specifieke onderwijsbehoeften. 

Wij zoeken iemand die door de CITO cijfers heen in staat is om het kind en de groep echt te zien. 

•  Kun je alle data in samenspraak met de leerkrachten en ouders omzetten in passende plannen. 

•  Ben je in staat om op inhoud leerkrachten te coachen? 

•  Ben je in staat om processen goed te evalueren en bespreekbaar te maken? 

 

Wie ben jij? 
Jij hebt net als wij “samenwerken” hoog in het vaandel staan. Je bent authentiek en oprecht. 

Verder: 

• Post HBO of Master, of studerend hiervoor. 

• Affiniteit heeft met de doelgroep. 

• Kennis heeft van Leerlijnen. 

• Planmatig kan werken. 

• In staat is om een vertaalslag te maken van de diverse plannen naar het didactisch en 

pedagogisch handelen van de leerkracht. 

• Een sterke coach is die steeds opnieuw kijkt naar mogelijkheden en kansen. 

• Out of the box durft te denken. 

• Analytisch en Procesgericht is. 

• Het leuk vindt om te werken en te bouwen aan een school die sterk in ontwikkeling is.  

 

Is je interesse gewekt? 

Reageer dan uiterlijk 29 oktober 2021 op deze advertentie en stuur ons je brief en CV. Heb je een 

vraag over de inhoud van de vacature, neem dan contact op met de schooldirecteur Judith Stolk, 

bereikbaar via directie.vlieger@onderwijsprimair.nl 

 

Is je interesse gewekt? 
 
 
“Niet apart, maar samen!” 
 
 
Openbare basisschool De Vlieger telt ca. 190 leerlingen met 
verschillende achtergronden en is gesitueerd in Schoonhoven-Noord.  
 
Openbaar onderwijs is voor onze school ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er 
met, van en over elkaar. De Vlieger hecht veel waarde aan een goede balans 
tussen cognitieve en creatieve vakken. De school ontwikkelt zich naar een lerende 
organisatie, waarbinnen ieders talent ertoe doet. Onze collega’s zijn zeer 
betrokken en werken blijvend aan hun persoonlijke ontwikkeling.  

 
 


