
  
 

 

 

 

 

Passen de kwaliteiten verbinden, coachen, kansrijk denken bij jou en wil jij een bijdrage 

leveren aan de verstevigde samenwerking tussen twee scholen met uiteindelijk doel samen één school 

vormen? Reageer dan op deze mooie uitdaging. 

 

Gezocht een koersvaste coachende Intern Begeleider! 

Wtf 0,6 - 0,8 

De scholen 

De Pastoor Galamaschool en Mariabasisschool in ’s-Heerenberg zijn twee scholen van Stichting Primair 

Onderwijs Achterhoek (PRO8).  

De scholen zitten in de voorbereidende fase van een fusie om samen één school te gaan vormen voor de 

kinderen van ‘s-Heerenberg. In 2025 worden we op een prachtige nieuwe plek gehuisvest.  

De visieontwikkeling is gefaseerd weggezet in de tijd, waarbij de stip op de horizon door het hele team 

invulling gegeven wordt.  

 

Vanuit een sterke samenwerking met directeur, collega IB-er en overige teamleden krijg je de prachtige 

opdracht om inhoud te geven aan de doorgaande lijn, gedegen neerzetten van de onderwijskwaliteit maar 

bovenal om het verschil te willen en kunnen maken voor iedere leerling binnen deze scholen.  

 

De toekomstige Intern Begeleider  

• heeft een groot hart en is veel te vinden in de groepen voor coaching en begeleiding van leerkrachten 

• denkt en handelt kansrijk 

• is in staat collega's in hun kracht te zetten, zodat alle talenten tot uiting komen 

• is in staat om bruggen te bouwen en verbindingen te leggen voor het huidige en toekomstige  

onderwijs 

• gaat uit van de principes van inclusiever onderwijs 

• onderschrijft onze visie en missie en wil deze uitdragen, vormgeven en verankeren in onze organisatie 

• draagt bij aan een positief en professioneel (werk)klimaat 

• is daadkrachtig in communicatie naar alle geledingen 

• heeft een lesbevoegdheid PO en bij voorkeur een afgeronde IB-opleiding 

• beeldcoaching of vergelijkbaar gevolgde opleiding is een pré. 

 

Wij bieden 

• een salaris conform CAO PO schaal LC 

• de (tijdelijke) arbeidsmarkttoelage (ca 8% verhoging per jaar) 

• een vast contract behoort tot de mogelijkheden 

• een warm en hartelijk team in opbouw 

• een unieke kans om door te groeien met een mooie opdracht 

• de mogelijkheid om continu te professionaliseren 

• je een plek in het leernetwerk IB van PRO8. 

http://www.pro8.nu


 

Procedure 

Heb je nog inhoudelijke vragen of de functie passend kan zijn, dan kun je contact leggen met Roy Schipper, 

meerscholen directeur tel: 06-22878435 of Yvonne Meier, Intern Begeleider, tel: 0314-661863. 

 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatie en cv vóór 1 december 2022 naar secretariaat@pro8.nu. 

 

De gesprekken worden gehouden in week 50. Start functie na onderling overleg. 

 

 

 

We kijken uit naar jouw brief! 
 

 
 

 

 

 

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) heeft 15 basisscholen in de regio Achterhoek. Het bieden van goed 

onderwijs waarbij persoonlijke groei en plezier voorop staat geldt niet alleen voor de leerlingen van onze scholen, maar 

ook voor ons personeel. Kijk op www.pro8.nu om een beter beeld te krijgen wie wij zijn.  

 

mailto:secretariaat@pro8.nu
http://www.pro8.nu/

