
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vrijescholen Athena zoekt voor Widar Vrijeschool  

per 1 augustus 2023 of eerder een  
 

Intern Begeleider (0,6 fte) 
Voor de klassen 1 t/m 6 (groep 3-8) 

Wie zijn wij? 
Widar Vrijeschool is de enige vrije basisschool in de provincie Groningen en is gevestigd in 
het centrum van de stad Groningen. De school telt rond de 400 leerlingen verdeeld over 17 
groepen en kenmerkt zich door de warme sfeer, waarbij leerlingen veel persoonlijke en 
liefdevolle aandacht krijgen. Widar Vrijeschool ligt op 5 minuten loopafstand van het 
centrale bus- en treinstation Groningen; een belangrijke voorwaarde voor een school die 
zowel stedelijk als regionaal in een behoefte voorziet. 
 
Onze school wil een plek zijn waar de kinderen hun eigen mogelijkheden kunnen 
ontwikkelen zodat zij later zelf kunnen bouwen aan de samenleving. Kind mogen zijn, om 
mens te worden, daar geloven wij in. 'Vrij' betekent in die zin, dat het doel van het 
onderwijs is dat het kind een eigen individualiteit kan ontwikkelen. Het doel van het 
onderwijs is de ontplooiing van de leerlingen. Kennis is geen doel op zichzelf, maar een 
middel. Daarbij gaat het voor ons niet alleen om de ontplooiing van het intellect, maar ook 
dat kinderen ontdekken en leren omgaan met hun creatieve en sociale vaardigheden. 

 
Wat ga je doen? 
We zijn op zoek naar een intern begeleider die samen met onze twee collega-intern 
begeleiders het kwaliteitsbeleid verder helpt ontwikkelen. Verder houd jij je in deze functie 
bezig met:  

● Het coachen van leerkrachten in het geven van kwalitatief goed 
(vrijeschool)onderwijs. Daarbij werk je vanuit ons leerplan met leerdoelen en deze 
zet je zelfstandig uit in leerlijnen.  

● Het geven van effectieve instructie en gedifferentieerde verwerking.  
● Het maken van analyses van toetsresultaten en groepsplannen. 
● Ondersteuning van leerkrachten in het werken met leerlingen die meer zorg nodig hebben.   
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Wie zoeken wij? 
We vinden het belangrijk dat je affiniteit hebt met het vrijeschoolonderwijs en kan aansluiten bij ons 
antroposofisch gedachtegoed. Ben je nog niet bekend met de inhoud van het vrijeschoolonderwijs? 
We vertellen je er graag meer over.  
 
Verder voldoe je aan de volgende competenties:  

● Je hebt ervaring als intern begeleider en/of je beschikt over een relevante afgeronde 
opleiding, bijvoorbeeld een post-hbo-opleiding tot intern begeleider of de Master (Special) 
Education Needs. Een afgeronde pabo-opleiding is daarnaast een pre.  

● Je bent autonoom, maar zoekt ook de samenwerking op. 
● Je communiceert helder, bent analytisch, werkt planmatig en hebt oog heeft voor de unieke 

ontwikkeling van ieder kind. 
● Met interne en externe expertise en met het Samenwerkingsverband weet je goed de 

verbinding te leggen.  
 

Wat biedt de school jou? 

● De Widar Vrijeschool maakt deel uit van Stichting Vrijescholen Athena. Stichting 
Athena vertegenwoordigt vijftien vrijescholen in Noord-, Oost- en Midden-
Nederland. Binnen Athena’s IB-netwerk wordt gewerkt aan kennisdeling en 
kennisontwikkeling. 

● Een betrokken team dat passie heeft voor vrijeschoolonderwijs, dat bestaat uit 
startende en ervaren vrijeschoolleerkrachten. 

● De taken tussen de directie en de intern begeleiders zijn goed verdeeld en jij bent 
sparringpartner voor de tweehoofdige directie. Je hebt ruimte om te handelen en 
jouw koers binnen deze functie te varen. 

● Wij zijn onderdeel van het SWV Groningen, welke bijeenkomsten voor intern begeleiders 
organiseert waar je aan deel kunt nemen om zo een netwerk op te bouwen.  

● Een goede reiskostenvergoeding: naast de reguliere reiskostenvergoeding vanuit de 
cao PO ontvang je vanaf 21,5 kilometer enkele reisafstand een aanvullende 
vergoeding van 0,21 cent per kilometer voor woon-werkverkeer. 

● In eerste instantie een tijdelijke benoeming voor 0,6 fte met uitzicht op een vaste 
aanstelling bij Stichting Vrijescholen Athena. Inschaling volgens de cao PO.  

 

Interesse?  
Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse? Neem dan contact op met de 
directie: Dineke Linzel of Francien Beuving, via directie@widarvrijeschool.nl of via  
050-5251663. Zij vertellen je graag meer over de school en de inhoud van de functie.  
 
Ben je na het lezen van deze vacaturetekst enthousiast geworden en lijkt het je leuk om ons team te 
komen versterken? Stuur dan een motivatiebrief inclusief je cv naar directie@widarvrijeschool.nl. 
Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met woensdag 5 april.  
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