
 

 

 

 

Stichting GOO biedt kinderopvang en basisonderwijs aan in de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. In onze 

kindcentra werken opvang en onderwijs intensief samen, waarmee wij een unieke positie in Nederland innemen.  

 

Bij GOO geloven we dat de versmelting van opvang en onderwijs de toekomst is. Zo realiseren we een doorlopende leerlijn 

van 0 tot 13 jaar. We creëren een vertrouwde plek, waar de jongste kinderen geleidelijk kunnen wennen aan leerkrachten, 

pedagogisch medewerkers en andere kinderen. 

Binnen GOO voor opvang en onderwijs ontstaat een vacature voor: 

Intern begeleider 
Locatie: Kindcentrum Octopus in Boekel 

Omvang: WTF 0,5000  

Samen met de andere collega ga je alles coördineren wat met de zorg voor kinderen te maken heeft. Jij bent degene die 

verantwoordelijk is voor de PM-ers van onze peuterwereld t/m de onderbouwleerkrachten, daar waar dat nodig is. Kort 

samengevat zoeken wij een collega die een duidelijke visie op de begeleiding van (zorg)leerlingen, op het stimuleren van 

ouderbetrokkenheid en de coaching van collega’s.  

Onze nieuwe collega:  

 Ziet de kernwaarden, relatie, talent en uitdaging, van ons kindcentrum als kansen voor onze kinderen. 

 Beschikt over een PABO-diploma, aangevuld met een afgeronde opleiding Intern Begeleider en/of Master SEN.  

 Kan reflecteren op eigen handelen. 

 Heeft ervaring als intern begeleider binnen het primair onderwijs. 

 Kan de zorg coördineren, bewaakt de voortgang en kan diverse overleggen initiëren, organiseren en leiden. 

 Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. 

 Legt afspraken t.a.v. zorg in overleg met het team vast. 

 Heeft ervaring in het begeleiden en coachen van collega’s en kan deze collega in zijn/haar kracht zetten, 
inspireren en enthousiasmeren. 

 Is een kritische en betrouwbare gesprekspartner in de samenwerking met ouders en externen. 

 Heeft een onderzoekende houding en is gericht op de ontwikkeling van zichzelf, maar ook die van de collega’s.  

 Beschikt over een proactieve houding en denkt mee over de ontwikkelingen binnen het kindcentrum.  

 

Wij bieden:  

 Een leuke en uitdagende baan in een prettige werkomgeving. 

 De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. 

 Goede salaris en arbeidsvoorwaarden. 

 

Solliciteren en informatie: 

 

Herken jij je in bovenstaand profiel en heb je interesse?  

Schriftelijk reacties (motivatiebrief en CV) kun je, onder vermelding van vacature Intern begeleider Octopus, tot uiterlijk 

woensdag 21 augustus 2019 mailen aan pz@stichtinggoo.nl. 

 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  Berry van de Wetering, directeur kindcentrum 

Octopus, bereikbaar via telefoon: 0622586887 of e-mail berry.vandewetering@stichtinggoo.nl  

De gesprekken worden gepland op maandag 26 augustus 2019. 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. 
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