
       
 
 
Voor de Antoniusschool in Barneveld zijn we op zoek naar een Intern begeleider. 
De omvang van deze vacature is 0,5 fte. Een omvang van 0,6 fte is bespreekbaar. 
De ingangsdatum is 1 februari 2023 met uitzicht op vast contract. 
 
Wie zijn wij? 

De Antoniusschool is een actieve Jenaplanschool in Barneveld met ongeveer 160 
leerlingen verdeeld over 7 groepen. 

 
Website school 

https://www.antoniusschool-skovv.nl/ 

 
Waar zijn we naar op zoek? 

We zijn op zoek naar een ib’er die het volgende meebrengt: 

• je hebt sterke communicatieve en coachende vaardigheden; je durft een critical 
friend te zijn 

• je bent vaardig in het doorontwikkelen van een zorgstructuur en je hebt praktische 
kennis op het gebied van zorgvragen 

• je hebt bij voorkeur de opleiding tot Intern Begeleider / Kwaliteitscoördinator of de 
Master SEN succesvol afgerond 

• op groeps- en leerlingniveau ondersteun je de leerkrachten en voer je regelmatig 
gezamenlijk gesprekken met ouders/verzorgers 

• je bent analytisch en planmatig en hebt oog voor de ontwikkeling van elk kind 

• je kunt een team begeleiden bij het vormgeven van onderwijs dat past en haalbaar 
is 

• je bent bij voorkeur bekend met het Jenaplanonderwijs  
 

Dit ga je onder andere doen 

• je begeleidt en coacht leerkrachten bij planmatig werken 

• je voert groepsbesprekingen uit, waarbij je meedenkt over de moeilijkere casussen 
die zich voordoen in de groepen 

• je analyseert toetsgegevens en bekijkt samen met de directie wat deze betekenen 
voor de school 

• je voert groepsbezoeken uit en spreekt deze na met de leerkrachten 

• Samen met stuurgroep, directie en team ontwikkel je de zorgstructuur door. 
 

 
 

 



 
Wat bieden wij? 

Onze school is een kleine, gezellige Jenaplanschool waar hard wordt gewerkt en geleerd. 
Onderwijsontwikkeling gaat hier altijd door en dit is ook een kracht van het team. 
Naast een fijne werkplek bieden we je 

• een stichting die oog heeft voor jou als medewerker. Jouw werkgeluk is voor ons 
belangrijk 

• een inspirerend IB netwerk van de scholen van SKOVV. 
• een baan voor 0,4 fte als ib’er, met mogelijkheid om uit te breiden met 0,2fte in de 

vorm van lesgevende taken. 
 

Formeel is sprake van een functie als leerkracht in LC. Voor de taak van intern begeleider 
is een taakbeschrijving beschikbaar, die op te vragen is bij de directie van de 
Antoniusschool. De startdatum is 1 februari, voor de duur van een jaar en met uitzicht op 
een vaste benoeming.  

 
 
Meer informatie? Neem contact op met de directeur van de school, Esther Tempelaar, 

directie.an@skovv of met stafmedewerker P&O Martin van Duin via 0318-640405 of 

m.vduin@skovv.nl  
 

Reageren? Stuur je motivatie aan stafmedewerker P&O via m.vduin@skovv.nl en directeur 

va  de school, Esther Tempelaar directie.an@skovv.nl 
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