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Voor ons Kindcentrum zijn wij op zoek naar een intern begeleider 
onderbouw (0,4 – 0,6 wtf)  
 
Kindcentrum Het Baken is een samenwerking tussen Ska Kinderopvang en katholieke basisschool Het 

Baken in Nijkerk. Samen vormen ze een Kindcentrum, met als slogan: Iedereen is uniek, samen zijn 

we één! 

Mede dankzij een bijdrage vanuit het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Nijkerk 

hebben we de mogelijkheid om de doorgaande lijn, samenwerking en preventie binnen het 

Kindcentrum te versterken. Voor deze uitdagende klus zijn we op zoek naar een intern begeleider 

voor het huidige en het volgende schooljaar (2022-2023 en 2023-2024). 

Wie zoeken wij? 

Een intern begeleider die; 

• veel kennis heeft over het jonge kind (peuters & kleuters); 

• een bijdrage levert aan de doorgaande lijn tussen de peuters (Ska) en kleuters (Het Baken); 

• de preventie en aanpak voor zorg- en risicokinderen binnen het Kindcentrum versterkt; 

• samen met de intern begeleider van de bovenbouw en de schoolleider de zorg en 

kwaliteitscultuur in de school bewaakt; 

• de taal spreekt van de voorschool en de basisschool; 

• peuters en gezinnen weet te vinden/benaderen buiten ons Kindcentrum; 

• verbindende kwaliteiten heeft en oog heeft voor de sociale kaart. 

Wat bieden wij? 

• een LC-aanstelling op Het Baken voor het schooljaar 2022-2023 en 2023-2024. Bij goed 

functioneren uitzicht op een vaste aanstelling binnen KPOA; 

• werktijdfactor en werkdagen in overleg; 

• een onderbouwteam dat de afgelopen jaren met veel plezier en passie de transitie heeft 

gemaakt naar onderwijs waarbij het spel centraal staat; 

• een ondersteuningsteam bestaande uit de andere ib-er, RT-er en schoolleider waarin je 

samen werkt aan de ontwikkeling van de school;  

• een school die deel uitmaakt van de professionele onderwijsorganisatie KPOA en de daarmee 

verbonden (kennis)netwerken. 

 

Geïnteresseerd? Neem vast een kijkje op onze website, www.hetbaken-nijkerk.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thijs Hagen,  

033-2451412 / 06-28428157. 

Sollicitatiebrief en CV mailen naar: t.hagen@kpoa.nl  
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