
  

 

 
 

Vacature 
 

 
Stichting VCO Oost-Nederland is een organisatie voor onderwijs én opvang. Met 15 scholen voor christelijk 

basisonderwijs en kind centra in Twente (Enschede, Haaksbergen, Losser) en de Achterhoek (Berkelland) werkt VCO aan 
kwaliteit van het onderwijs voor ruim 2.500 leerlingen vanuit 4 kernwaarden: identiteit, aandacht, innovatie en 
professionaliteit. 
 
Wij zijn voor CBS de Koning met ingang van het schooljaar 2018-2019 op zoek naar: 
 

een intern begeleider 
(0,6 fte) 

Schoolomschrijving 
CBS de Koning is een moderne school waar zo goed mogelijk wordt getracht passend onderwijs vorm te geven. De school 
heeft ongeveer 170 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Zowel leerlingen met beperkte capaciteiten als leerlingen die 
hoogbegaafd zijn worden op onze school opgevangen. Deze leerlingen hebben soms specifieke onderwijsbehoeften, 
waarbij de leerkrachten ondersteuning nodig hebben van een intern begeleider Onze school werkt met Positive Behaviour 
Support (PBS).  
 
Wij zoeken iemand die zich bezig gaat houden met:Solliciteer 

• Opzetten van de zorgstructuur (leerlingenbesprekingen, groepsbesprekingen en groeidocumenten opzetten) 

• Trendanalyses opmaken van de onderwijsopbrengsten (kwalitatief en kwantitatief) 

• Lopende leerlingenzorg opstarten, opvolgen en coördineren 

• Klassenbezoeken afleggen en hierover adviseren en rapporteren 

• Coachen en begeleiden van leerkrachten 

• Opbouwen van een actueel leerlingenzorgdossier 

• Deelname aan het managementteam overleg 

We vragen: 

• Kennis en vaardigheden op het gebied van leerlingenzorg 

• Onderwijsbevoegdheid 

• Diploma interne begeleiding (of de bereidheid om dit te gaan doen) 

• Ervaring met het coördineren en monitoren van processen rondom leerlingenzorg 

• Kennis van en ervaring met het gedachtegoed van passend onderwijs 

• Een actieve rol van de IB’er om bijdrage te leveren aan (nieuwe) ontwikkelingen in de school 

• Inzicht in hoogbegaafdheid en hoog sensitiviteit 

• Empathie voor leerlingen met verschillende gedragsproblemen 

Wij bieden  

•  een actief schoolteam dat eigenaarschap heeft bij het begeleiden van zorgleerling 

•  een modern schoolgebouw met alle faciliteiten 

•  een gezellig en betrokken team 
 
Voor meer informatie over de school en voor meer informatie over de stichting zie  
www.vco-oostnederland.nl. En www.dekoningvco.nl 
 
Reageren? 
Motivatie en CV tot uiterlijk  18 -7-2018 a.s. naar Gerard Regeling, directeur, op e-mailadres dir@dekoningvco.nl.  
 
Zowel interne als externe kandidaten zijn uitgenodigd om te solliciteren.  
Informatie? Gerard Regeling, directeur CBS de Koning, 06 513 550 78. 
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