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DE ORGANISATIE  
KBS De Marke is een basisschool in het midden van 
de nieuwbouwwijk Vathorst in Amersfoort. Met een 
gemotiveerd team van circa 60 medewerkers zorgt zij 
dagelijks voor goed en passend onderwijs aan ruim 
750 leerlingen. 

Vathorst is een nog steeds groter groeiende nieuw-
bouwwijk, dat zorgt voor een uitdagende dynamiek 
en vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen 
vanuit school om continu aan te kunnen blijven  
sluiten op de veranderende omgeving en de  
(onderwijs) behoeften van het kind en ouders /  
verzorgers. 

Vanaf 1 augustus hebben wij een mooie uitdaging voor  
een enthousiaste IB-er voor 3 dagen in de week voor 
de groepen 6, 7 en 8 (WTF 0.6 / werkdagen in overleg). 

WIJ ZOEKEN EEN ERVAREN INTERN BEGELEIDER, DIE:
– Een actieve bijdrage levert aan en mede- 
 verantwoordelijk is voor het ondersteuningsbeleid  
 binnen onze school.
– Kan omgaan met verschillen in begeleiding van  
 leerkrachten en dit als een uitdaging ziet. 
– Kennis heeft van handelings- en opbrengstgericht  
 werken en hiernaar weet te handelen. 
– Verantwoording neemt voor het proces van  
 signalering en toetsing, rapportages opstelt en  
 het MT informeert en adviseert over de  
 (toets)opbrengsten. 
– Kennis heeft van de laatste onderwijskundige  
 ontwikkelingen. 
– Goed kan functioneren in een groot team.

OMSCHRIJVING 
Ben jij een enthousiaste en kundige teamspeler?  
Wil je graag werken in een betrokken en positief team?  
Vind je het leuk om je steentje bij te dragen aan de 
ontwikkelingen in de school? Werk je graag samen 
met betrokken ouders? Dan zijn wij op zoek naar jou!

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN? 
– Goede ondersteuning en begeleiding.
– Collega’s die je een warm welkom geven en je  
 met plezier wegwijs in de school maken.
– Diverse uitdagingen waarbij jij het verschil, in samen- 
 werking met het ondersteuningsteam, kan maken. 
– Een bruisende werkomgeving waar altijd beweging  
 in zit. 

REAGEREN OP DE DEZE MOOI KANS? 
Je sollicitatie kun je voor 19 mei 2021 sturen  
naar Marloes Veldhuizen (schoolleider)  
m.veldhuizen@kpoa.nl.

Je kunt ook telefonisch contact opnemen via  
033-2530343

De eerste ronde gesprekken zal plaats vinden in  
de week van 24 mei 2021.

Op onze website www.basisschooldemarke.nl is  
meer informatie over de school te lezen. 

PER 1 AUGUSTUS 2021 ZOEKEN WIJ

een Intern Begeleider voor de bovenbouw, WTF 0.6
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