
 

 

 

Intern begeleider kleuterbouw (0,4 - 0,6) 

Vrijeschool Rotterdam-West 

  

Wij zoeken 
● Een Intern Begeleider voor 6 kleuterklassen op de Vrijeschool Rotterdam-West 

● Het betreft een aanstelling vanaf 1 januari 2021 

● We zoeken iemand voor 2 of 3 dagen (0,4 - 0,6 fte) 

  

Wat ga je doen 

● Met jouw actuele vakinhoudelijke, pedagogische en didactische kennis ondersteun je onze 

leerkrachten bij het begeleiden van hun leerlingen. 

● Samen met de bouwcoördinator, de collega IB-er in de onderbouw en de schoolleider werk 

je aan de kwaliteit van onderwijs. 

● Je stuurt aannameprocessen en ondersteuning van leerlingen met specifieke 

ontwikkelingsvraagstukken aan.  

● Je voert met en namens leerkrachten en ouders gesprekken over ontwikkeling en passende 

begeleiding. 

● Je onderhoudt nauw contact met externe betrokken zoals PPO, wijkteams, CJG, SMW. 

● Je bouwt een intensieve samenwerking op met de intern begeleider van de onderbouw, de 

bouwcoördinatoren, de schoolleider, leerkrachten en ouders van onze school, maar ook met 

de intern begeleiders van de andere SVZH-scholen, de kwaliteitsmedewerker van het 

stafbureau en met externe professionals.  

Wat krijg je van ons 
● Binnen de kaders van het vrijeschoolonderwijs heb je als intern begeleider veel autonomie 

en verantwoordelijkheid. Hierdoor doe je je werk vanuit je hart en vanuit jezelf als 

professional.  

● Een baan waarin je jezelf blijft ontwikkelen. Bij onze SVZH Academie volg je basisopleidingen, 

verdiepingscursussen en studiebijeenkomsten.  

● Met de schoolleider vorm je een gelijkwaardige gesprekspartner.  

● Wij zijn een eigentijdse vrijeschool die continu in ontwikkeling is. Er is ruimte voor iedereen 

om hier aan bij te dragen. Graag zelfs! 

● We hebben vanzelfsprekend een professioneel team en bieden goed onderwijs. 

● Salaris in functieschaal L11 volgens cao po. 

 

https://www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/cao-po/salaristabellen-primair-onderwijs
https://www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/cao-po/salaristabellen-primair-onderwijs


 

 

 

 

Wat breng je mee 

● Je hebt een opleiding tot intern begeleider afgerond, óf je hebt een pabo-diploma, al veel 

kennis op het gebied van interne begeleiding én je bent bereid om waar nodig  een 

bijscholingstraject te volgen.  

● Je kent de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs en weet hoe je deze in de praktijk brengt. 

● Je bent vaardig in het voeren van gesprekken met leerkrachten, ouders en 

samenwerkingspartners. En schrikt er niet van als dat gepaard gaat met emoties en 

complexe processen.  

● Je bent nieuwsgierig: als intern begeleider zorg je dat je altijd op de hoogte blijft van de 

nieuwste inzichten en ontwikkelingen in je vakgebied. 

● Je bent analytisch en adviseert over onderwijsontwikkeling en -beleid.  

● Je bent geïnteresseerd in en voelt je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school 

● Je voelt je verbonden met de vrijeschool en de antroposofie. Weet je dit nog niet precies? 

We nodigen je van harte uit om erover in gesprek te gaan. We zorgen dat je een goede 

opleiding krijgt om deze verdiepingsslag te maken. 

● Het is een pré als je minimaal 1 jaar ervaring hebt in een vergelijkbare functie binnen het 

(vrijeschool)onderwijs.      

De kleine lettertjes 

● We bieden je een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vast contract. 

● Startdatum liefst 1 januari, maar latere start is bespreekbaar 

● Het gaat om een functie van 0,4 - 0,6 fte  

 

Over Vrijeschool Rotterdam-West 

Vrijeschool Rotterdam-West is een jonge school die in 2015 gestart is. We zijn volop in ontwikkeling,  

hebben inmiddels 300 leerlingen en groeien nog steeds. Ons team bestaat uit open en leergierige 

mensen. Met elkaar werken we aan het vormgeven en verdiepen van eigentijds en kunstzinnig 

vrijeschoolonderwijs, dat past bij de authentieke vrijeschoolpedagogiek én bij het Rotterdam van nu. 

Vrijeschool Rotterdam-West is één van de acht scholen binnen de stichting Samenwerkende 

Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH)  

Hoe reageer je 

● Stuur je sollicitatie en je cv naar vacatures@vsrotterdamwest.nl. We horen graag van je vóór 

15 november 2020. 

● Heb je nog vragen? Neem contact op met Marije van der Meij (schoolleider) op 

directie@vsrotterdamwest.nl of 06 – 40174252. 

● Op onze website vind je meer informatie. 

● Ken je iemand die perfect is voor deze baan? Fijn als je deze vacature deelt! 

https://www.vsrotterdamwest.nl/
https://www.vsrotterdamwest.nl/

