
 

 

 

 

Tijdelijke vacature IB/ zorgcoördinator Rkbs De Molenwiek 

Door het vertrek van onze Intern Begeleider per 1 oktober zijn wij per direct op zoek naar een 

leerkracht/ Intern Begeleider, die deze functie tot het einde van het schooljaar kan overnemen. 

De Molenwiek is een school volop in beweging. Samen met het team zijn wij een andere weg 

ingeslagen. We gaan ons onderwijs inrichten in 17 fasen en laten het leerstofjaarklassensysteem 

steeds meer los. Daarbij werken we in units, bij ons wieken genoemd.  

Wiek A: groep 1 t/m 3 

Wiek B: groep 4/5 

Wiek C: groep 6 t/m 8 

Het team in een wiek is samen verantwoordelijk voor het onderwijs in die wiek. We staan nog aan het 

begin van onze gekozen weg. We vinden het spannend, vullen onze route momenteel verder in en 

gaan samen deze uitdaging aan!  

Ook kijken we dit schooljaar naar onze talenten als teamleden. Waar liggen die en hoe kan ik deze het 

beste inzetten voor de school. Dat betekent dus ook, dat wij met andere ogen gaan kijken naar de rol 

van de Intern Begeleider en de inzet daarvan binnen de school. Dit schooljaar willen we gaan 

gebruiken om, samen met de Wieken, de nieuwe Ib’er, het MT en de directie, te onderzoeken hoe we 

de zorg willen organiseren passend bij de school, haar populatie en het team. 

Wil jij dit schooljaar met ons meedenken, deze tijdelijke uitdaging oppakken? We zoeken iemand, die 

buiten de bestaande kaders durft te denken, creatief is, maar ook de huidige zorgtaken op zich kan 

nemen.  

De functie is verdeeld in: 

- 0,15 fte Wiek A 

- 0,60 fte Wiek B en C + zorgcoördinatie school (0,15 per wiek en 0,15 coördinatie) 

Ben jij diegene, die deze uitdaging ziet zitten, solliciteer dan! Je kunt solliciteren op één van beide 

functies of voor beiden. Het is een vacature tot het einde van het schooljaar.  

 

De CAO-PO is van toepassing. 

Je kunt je brief met cv, vóór 27 september a.s., sturen naar: m.feenstra@sko-destreek.nl 
of per post: SKO De Streek, t.a.v. Monique Feenstra, Dam 20A, 1613 AL Grootebroek. 
Voor vragen kun je terecht bij Mariëlle van Wijk, directeur, tel. 0228-512080. Zij is op werkdagen 
bereikbaar van 08.00-16.30 uur. 
 
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit 

naar de interne kandidaat. 

TEVENS ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR LEERKRACHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAPS- EN ZIEKTEVERLOF. 

BELANGSTELLING? MAIL ONS JE GEGEVENS OF NEEM TELEFONISCH CONTACT OP. 
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