
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vrijescholen Athena zoekt voor Vrije School De Stroeten  

voor schooljaar 2022-2023 een enthousiaste en ervaren 

 
 

 Intern Begeleider m/v 
Op Vrijeschool De Stroeten is samenwerken en samen optrekken het toverwoord. We zoeken een 

Intern Begeleider die daarbij aan kan sluiten. Ook krijgt de Intern Begeleider nadrukkelijk de ruimte 

om initiatief te tonenen en in afstemming met de directeur leidend te zijn. 

 

Functieprofiel 

Wij zoeken een Intern Begeleider die: 

• Ervaren is in het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid; 

• Energie krijgt van het coachen en begeleiden van leerkrachten; 

• Autonoom is, maar ook de samenwerking opzoekt;  

• Een kei is in analyseren en vanuit daar praktische vervolgstappen bepaalt om zo de 
kwaliteit van onderwijs en zorg te bewaken; 

• Analytisch en planmatig is en oog heeft voor de unieke ontwikkeling van elk kind; 

• Helder communiceert richting alle betrokkenen in en om de school en het 
samenwerkingsverband en verbinding legt met interne & externe expertise; 

• Bewust kiest voor het werken binnen het vrijeschoolonderwijs. 
 

Op onze school waarderen de leerkrachten de rol van Intern Begeleider als ondersteuner en 

vraagbaak. De leerkrachten krijgen regelmatig begeleiding door de Begeleidingsdienst voor 

Vrijescholen: klassenbezoek, individuele gesprekken en plenaire scholing.  

 

Voor de Intern Begeleider ligt een belangrijke taak in het finetunen van de afspraken binnen 

de school met betrekking tot toetsen. Daarnaast is de overgang tussen kleuters en klas 1 

een belangrijk aandachtspunt voor de school.  

http://www.vrijescholenathena.nl/
http://vrijescholenathena.nl/
http://www.vrijeschoolemmen.nl/
http://www.vrijescholenathena.nl/


 

 
 

 
 

Wat biedt de school jou? 

● In de provincie Drenthe heeft de stichting 3 vrijescholen (Assen, Emmen, Meppel), 
waarvan de directies en Intern Begeleiders nauw contact hebben met elkaar. Er 
wordt in het IB-netwerk naar gestreefd zo goed mogelijk gebruik te maken van 
ieders competenties. Daarnaast heeft Stichting Athena een IB-netwerk voor alle 
aangesloten scholen waar onder leiding van de onderwijskundige en de 
staffunctionaris onderwijs & kwaliteit wordt gewerkt aan kennisdeling en 
kennisontwikkeling. 

● Bovenschoolse ondersteuning vanuit het bestuurskantoor op het gebied van 
kwaliteit, financiën, ICT en HRM.  

● De betrokkenheid van het team is groot, ze werken allemaal vol passie aan het 
vrijeschoolonderwijs. Het is een fijn team om mee samen te werken. 

● Je bent als Intern Begeleider autonoom in je handelen. De taken tussen de directie 
en de Intern Begeleider zijn goed verdeeld en jij bent sparringpartner voor de 
directeur op haar verantwoordelijkheden en vice versa. Je hebt echt ruimte om te 
handelen en jouw koers te varen. 

● Salariëring volgens cao PO.  
● Naast de reguliere reiskostenvergoeding uit de cao PO ontvang je 0,19 cent per 

kilometer reiskosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen.  
● Een tijdelijke aanstelling van 0,4 fte met uitzicht op een vaste aanstelling bij 

Stichting Vrijescholen Athena.  

 

Heb je interesse in deze vacature?  

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Hetty Hospes-van Rijn 
via directie@vbsdestroeten.nl  
 
Jouw motivatiebrief met cv kan je tot uiterlijk 12 september sturen aan directie@vbsdestroeten.nl, 
t.a.v. Hetty Hospes-van Rijn. De gesprekken vinden plaats in de week van 19 september.   

 

 

 

http://www.vrijescholenathena.nl/

