
 

 

 

 

 

 
De School met de Bijbel in Streefkerk is een basisschool in het mooie polderlandschap van de 

Alblasserwaard waar christelijk onderwijs op reformatorische grondslag wordt gegeven. Gods Woord 

en de daarop gegronde belijdenisgeschriften hanteren we als norm in alle keuzes die we maken. 

Wij zijn op zoek naar een: 

Intern Begeleider kleuters (2 groepen) 

Benoemingsomvang:  3 uur per week. Deze uren mogen flexibel ingezet worden. Minimale 

aanwezigheid is één dag(deel) per twee weken. De vacature is in de toekomst 

evt. uit te breiden met Interne Begeleiding leerjaar 3.  

Met ingang van:  1 januari 2020 (of indien mogelijk eerder).  Het betreft een tijdelijke vacature 

tot 31 juli 2020 die bij gebleken geschiktheid omgezet zal worden in een vaste 

benoeming.   

Wij zoeken iemand die: 

 De grondslag van de school, Gods onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, 

onderschrijft en dit in leer en leven uitdraagt zowel binnen als buiten de school; 

 (Belijdend) lid is van één van de kerken op gereformeerde grondslag zoals vermeld in ons 

identiteitsprofiel1; 

 Zich aantoonbaar wil/kan verbinden aan de visie en doelen van de schoolorganisatie en ambitie 

heeft om een duidelijke bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de school;  

 Ideeën heeft over goed kleuteronderwijs; 

 Zich herkent in de eigenschappen: flexibel, zelfstandig, initiatiefrijk, verantwoordelijk; 

 Goede communicatieve eigenschappen bezit;  

 In het (bege)leiden van de leerlingenzorg de kunst verstaat tussen ‘uitdagen en ondersteunen’; 

 Bij voorkeur ervaring heeft in het lesgeven aan kleuters en IB-werk; 

 Een opleiding heeft gevolgd voor Intern Begeleider of bereid is deze te volgen.  

Wij bieden je: 

 Professionele ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid; 

 Coaching en (inwerk)begeleiding; 

 Een gezellig, saamhorig team; 

 Een school die volop in beweging is op het gebied van personeelsontwikkeling en 

onderwijskundige ontwikkelingen; 

 Een fijne, samenbindende gemeenschap van ouders, leerkrachten en leerlingen; 

 Salariëring conform Cao, schaal L11 

 

Twijfel je nog? Neem gerust contact op met H.J. (Heidi) den Ouden, directeur, telefoon 0184-681120 

voor een vrijblijvend gesprek/bezoek.  

Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en CV, kun je sturen naar H.J. (Heidi) den Ouden 

h.denouden@smdbstreefkerk.nl  

We zien je brief met belangstelling tegemoet! 

                                                           
1 Op te vragen bij de directeur 
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