
 
 

De Kiem is een school met ongeveer 300 leerlingen en 25 

medewerkers in een mooi groot gebouw in Roelofarendsveen. De 

Kiem is onderdeel van Kaskade waar  onderwijs en opvang samen 

bouwen aan één organisatie.. 

Wij zien kansen om een sterke opvoedingsomgeving te 

creëren met meer uitdaging en ondersteuning voor kinderen 

en hun ouders, passende bij onze samenleving.  
 

De Kiem is één van de vijf basisscholen die vallen onder de Stichting 
Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA). 

SSBA bestaat uit OBS Elckerlyc, RKBS de Kinderbrug, RKBS de Kiem, 
RKBS de Klimboom, RKBS de Roelevaer. 

   
  

 

     
 
 
 
 
   

 

    

 
 
Intern 

begeleider  
        (24 uur) 

 
 
 
 

De functie 
Als Intern begeleider neem je deel aan het MT en werk je mee aan de ontwikkeling van het beleid voor Kaskade, opvang en 
onderwijs. De inhoud van de functie is gericht op het inhoudelijk beleid voor de kinderen van het Kindcentrum (0 t/m 12 jaar) waarbij 
het accent ligt op het pedagogisch didactisch handelen. De onderwijsopbrengsten staan hierbij centraal.  

 Je bent een gediplomeerd IB-er (HBO plus) of bereid de opleiding te volgen 

 Je hebt  een proactieve houding, kan goed samenwerken met collega’s 

 Je bent in staat om je flexibel op te stellen en om mee te denken om het onderwijs zo  passend mogelijk te maken 

 Je hebt visie over het begeleiden van  ouders, zorgleerlingen en het coachen van medewerkers 

 Je bent in staat om externe contacten in te zetten 

 Je hebt kennis van opbrengst- en resultaatgericht werken. 

 

Wat breng jij mee? 

 Ervaring (voorkeur) vanuit het onderwijs, ervaring met het opzetten en uitvoeren van beleid 

 Communicatieve vaardigheden 

 Je bent een teamspeler en werkt goed en graag met anderen samen 

 Je bent een kei in plannen en organiseren 

 Je hebt een positieve kijk op ontwikkelingen naar een IKC  

 Een relevante HBO opleiding  

 
 

Wij bieden 

 Een tijdelijke benoeming voor de vervanging van ziekte 

 Een organisatie die momenteel groeit en in de toekomst meer mogelijkheden biedt 

 Een unieke kans voor iemand met initiatieven en creatieve ideeën 

 Een werkomgeving binnen een organisatie waar kinderen de kans krijgen om op  
te groeien in een veilige omgeving, die hun brede ontwikkelingsmogelijkheden biedt,  

zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen 

 Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO po; schaal L11 

 Voordelige regelingen bij sporten en reiskosten.  

Onze kernwaarden zijn:  

Respect 
 

 

 
Stuur je sollicitatie per 

e-mail vóór 30 mei 2019 naar 
d e . k i e m @ssba.net. 

 

Voor meer informatie over de Kiem en 
de vacature kijk op www.ssba.netl 
of bel Marjan de Lange, directeur 

op tel. 071-3314359. 

mailto:vacature@tabijn.nl
http://www.ssba.netl/

