
'B� kindcentrum De Bakelaar  kr�g ik de kans
om mezelf te bl�ven ontwikkelen'  

Als intern begeleider vind je het natuurlijk geweldig om een bijdrage te leveren

aan de ontwikkeling van kinderen! Maar vind je het ook belangrijk om zelf in

beweging te blijven? Zoek je een baan waarin je de kans krijgt mee te denken en

jezelf te ontwikkelen? En krijg jij er energie van als je je collega's kunt verbinden

en verder kunt helpen in hun eigen ontwikkeling?

Dan is dit misschien wel jouw nieuwe baan! Op kindcentrum De Bakelaar in Bakel

zijn wij op zoek naar een:

Intern begeleider L11
Omvang: 0,4 FTE

W o r d  j i j  o n z e  n i e u w e
i n t e r n  b e g e l e i d e r ?   



Beschikt over een PABO-diploma, aangevuld met een afgeronde opleiding

intern begeleider en/of Master SEN

Heeft bij voorkeur ervaring als intern begeleider in het primair onderwijs

Heeft ervaring in het begeleiden en coachen van collega's en is in staat te

inspireren en te enthousiasmeren

Kan de zorg coördineren, de voortgang bewaken en kan overleggen initieren,

organiseren en leiden.

Is een kritische en betrouwbare gesprekspartner voor het MT, in de

samenwerking met ouders en externen

Heeft affiniteit met VVE en NT2

Heeft een onderzoekende houding en is gericht op de ontwikkeling van

zichzelf en van collega's

Samen met de andere intern begeleiders ben je verantwoordelijk voor de zorg

binnen ons kindcentrum. Je gaat alles coördineren wat met deze taak te maken

heeft. Van zorg, het coachen van medewerkers, het stimuleren van

ouderbetrokkenheid tot het begeleiden van inhoudelijke processen. Binnen ons

kindcentrum werken wij met een intern begeleider voor de opvang/onderbouw (0

tot 6 jaar) en een interne begeleider voor de bovenbouw (7-13 jaar).

Stichting GOO heeft kindcentra in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel. Wij

geloven dat een goede samenwerking tussen opvang en onderwijs de toekomst

heeft. Daarom hebben we een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar

ontwikkeld. Wij geven kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en om zich te

ontwikkelen.

Onze nieuwe collega:

Hoe zie jij jouw toekomst?

Wij hebben oog voor helden. Dat zijn onze kinderen, maar zeker ook onze

medewerkers! Wij vinden het belangrijk dat jij goed in je vel zit en jezelf kunt

blijven ontwikkelen als je dat wilt. Je krijgt als intern begeleider alle

mogelijkheden om jezelf te ontplooien en om door te groeien.



Een uitdagende baan op een leuk en gezellig kindcentrum

De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen

Goede salaris- en arbeidsvoorwaarden

Wij bieden

Meer informatie over de vacature?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met teamleider

Marianne van de Moesdijk via 06-53 40 97 21 of onderstaand mailadres.

Herken jij je in bovenstaand profiel en wil je solliciteren?

Stuur je sollicitatie (motivatiebrief met cv) onder vermelding van 'Vacature Intern

Begeleider' naar marianne.vandemoesdijk@stichtinggoo.nl. De sluitingsdatum is

8 december 2021.

De vacature wordt zowel in- als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de

voorkeur uit naar de interne kandidaat.


